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ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d’água, Pontes, Carvoeiras, 
Alambiques, etc.)

MUNICÍPIO: Braço do Trombudo

Denominação do Local: MONUMENTO PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA
 (HOMENAGEM DE BRAÇO DO TROMBUDO AOS 

SEUS PIONEIROS.) 1921 - 1971

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Propriedade publica

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:

Ano de Construção: 1971

Endereço  de  Localização  do  Imóvel:  Praça  da  Independência,  Centro  –  Braço  do 
Trombudo. 

Importância do Imóvel para a Coletividade: É uma homenagem aos pioneiros de Braço 
do Trombudo

Breve  Histórico  do  Imóvel:  Heinz  Schroeder  achou  por  bem  fazer  uma  festa  para 
homenagear  os  pioneiros  que  fundaram a  cidade  de  Braço  do  Trombudo,  fazendo  uma 
comemoração  cívica  aos  50  anos  de  fundação.O  monumento  erguido  na  Praça  da 
Independência ao lado da prefeitura, foi trazido por uma empresa de Jaraguá do Sul. Foi 
colocado em homenagem aos pioneiros em virtude de não se saber ao certo o nome dos 
primeiros oradores que se estabeleceram na cidade de Braço do Trombudo. 

Uso Original do Imóvel: Praça Pública

Uso Atual do Imóvel: Praça Pública

Proposta de Uso para o Imóvel: Praça Pública

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Bom, pretende-se ampliar a praça

Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma 
e quais os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, 
etc.)
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Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: 

CINQUENTENÁRIO (HOMENAGEM DE BRAÇO DO TROMBUDO AOS 
SEUS PIONEIROS) 1921 – 1971

A colonização programada através do conselho territorial do governo do Estado de Santa 
Catarina ao Sindicato Agrícola de Blumenau teve inicio em Braço do trombudo no ano de 
1921,  embora  diversos  colonos se  fixassem anos anteriores,  nas  margens  deste  afluente, 
entre |Trombudo central e Km 10.
O município de Blumenau tinha todos interesse nesta colonização, porque a região a ser 
povoada era também parte integrante de seu vasto território e de sua periferia vieram os 
primeiros colonos.
A área compreendida desde o entroncamento da rodovia Lages – Vila Teodoro até ao pé da 
Serra Geral, se chamaria Braço do trombudo, porque a corrente de água nascida nas encostas 
das montanhas, formava  o afluente que juntar-se-ia mais adiante ao rio principal na cidade 
que hoje é sede de nosso município.
Quando da criação do distrito a área ficou delimitada das proximidades do antigo Km 11 da 
rodovia Lages – Trombudo central, estendendo-se, no entanto além da Vila de Serril, até 
atingir a divisa com o grande município serrano.
Não se conhece a data exata do inicio da colonização, pois foram infrutíferas as pesquisas 
realizadas  entre  os  pioneiros  vivos,  todavia,  o  poder  legislativo  do  município,  a  fim de 
oficializar as festividades, fixo o dia 14 de fevereiro.
Se em principio de 1921 foi erguido o primeiro casebre para abrigar o pioneiro que se fixaria 
em definitivo, verdade é que a partir de 1918 já se deparavam as demarcações dos lotes que 
seriam ocupados pelos futuros colonos.
Prestamos homenagem póstuma aos pioneiros que já partiram. Nosso aperto de mão aos 
pioneiros presentes na data do cinqüentenário pelo trabalho exemplar na construção de um 
Brasil grande.
Data da inauguração do monumento:  02 de fevereiro de 1971

Nome e Assinatura do Agente Cultural:

Data de Preenchimento do Formulário:


