
1 Pólo Têxtil e de Confecções

2 Cia Hering

PIONEIRISMO E DESTAQUES EM BLUMENAU 

Blumenau é um dos maiores pólos têxtil e de

confecções do Brasil. É a terceira cidade

brasileira com o maior número de empregos no

setor. Atualmente emprega 32.000

trabalhadores diretos. As indústrias do setor

representam 50% do total de indústrias do

município. Na cidade se respira teares e

máquinas de costura por todos os lados.

A Cia Hering é um símbolo de Blumenau, 

foi por ela que a indústria têxtil tomou

impulso na região. Fundada pelos irmãos

alemães Bruno e Hermann Hering em

1880, a Cia. Hering é uma das mais

antigas companhias brasileiras ainda em

atividade. Foi a primeira empresa têxtil

brasileira a exportar seus produtos, em

1964.  



3 Feiras Têxteis

4 Pólo de desenvolvimento de software

É em Blumenau, que se destaca como

um dos maiores pólos texteis do Brasil,

que ocorre a Fematex - Feira

Internacional de Materiais para a

Indústria Têxtil e de Confecção. A

Fematex é inédita e pioneira no Brasil.

Em Blumenau também acontece a

Texfair, a maior feira latino-americana

de produtos têxteis.

Blumenau é destaque no desenvolvimento e

licenciamento de programas de computador.

São 450 empresas que empregam 2.015

trabalhadores diretos. Desenvolve

aplicativos para gestão de processos

organizacionais, administração de serviços,

contabilidade, gestão integrada, automação

de escritórios, administração escolar,

comércio eletrônico, administração de

recursos humanos e automação industrial.



5 Na década de 70 maior birô de serviços de informática na América Latina

6 Primeiro software contábil com janelas sobrepostas

Blumenau ostenta uma tradição de mais

de 30 anos de pioneirismo no setor de

informática. Na década de 70 foi o maior

birô de serviços da América Latina (CETIL,

também criador do editor de texto FÁCIL).

Além disso foi o quarto curso de

Computação do país.

Ainda com o pioneirismo no setor de

informática, em Blumenau foi

desenvolvido, em julho de 1985, o primeiro

software brasileiro com janelas

sobrepostas (WK Sistemas), premiado

nacionalmente foi o primeiro produto

nacional em Windows. 



7 Primeiro sistema de DDD no Estado

8 Primeira Estação de Rádio do Estado

Dezembro de 1971 foi implantado em

Blumenau, pela EMBRATEL, o primeiro

sistema de DDD (Discagem Direta à

Distância) do Estado (primeiro centro de

transmissão de dados da Embratel na linha

sul). 

A Rádio Clube de Blumenau foi a 1ª rádio do

Estado de Santa Catarina e sua história começou

em 1929, com um serviço de auto-falante, pelo

radioamador João Medeiros Junior. Em 1931 saiu a

licença de operação, com transmissor de 150 wats.

É também a única com prefixo PRC-4 que a

caracteriza como uma das mais antigas do país.



9 Primeiro Canal de TV do Estado

10 Primeiro jornal impresso em off-set no Estado

A TV Coligadas de Blumenau foi o

primeiro canal de TV de Santa Catarina.

Inaugurada em 01/09/69 pelas mãos de

229 acionistas. Em Florianópolis a TV

(Cultura) iniciou as transmissões em

maio de 1970. Até 1979 a TV Coligadas e

a TV Cultura foram as únicas em Santa

Catarina. 

O Jornal de Santa Catarina de
Blumenau foi o primeiro jornal a ser
impresso em off-set no Estado. 
Nos dias 11 e 15 de setembro de
1971 foram impressas duas edições
piloto. A primeira edição oficial foi
publicada no dia 22 de setembro de
1971.



11 Imprensa em Braile

12 Oktoberfest

Numa a iniciativa inédita a Fundação Cultural

de Blumenau implantou uma gráfica com

impressão em Braille, criando o Centro de

Difusão da Literatura Regional para Cegos

(Centro Braille). É a primeira Editora Regional

no Brasil. Criada em junho de 2002 já publicou

nove títulos, que se encontram nas principais

bibliotecas de Paris, Lisboa, Estados Unidos e

Suécia.

A OKTOBERFEST de Blumenau é a 2ª maior

festa da Cerveja do mundo, perdendo apenas

para a Oktoberfest de Munique na Alemanha.

Destaque na criação do concurso nacional dos

tomadores de chopp em metro. Também pelos

tradicionais desfiles histórico/culturais com

carros alegóricos, bandas nacionais e

internacionais, orquestras, grupos folclóricos, a

tradicional Centopéia, choppmotorrad, entre

outros.



13 Centro turístico regional

14 Cervejarias artesanais

A cidade de Blumenau é também o maior

centro turístico da região. Oferece a melhor

estrutura hoteleira e gastronômica, além de

acesso fácil para todas as pequenas cidades à

sua volta, onde não falta boa comida e artigos

coloniais. É um grande centro de compras, com 

destaque para vestuário e cristais.

Blumenau e região se destacam na produção de

cervejas artesanais e todas respeitam a Lei da

Pureza (criada na Bavária em 1500), que diz que

os ingredientes para uma autêntica cerveja devem

ser somente malte, água, fermento e lúpulo.

Eisenbahn e Bierland em Blumenau. Cervejaria

Borck em Timbó. Cervejaria Heimat em Indaial.

Shornstein em Pomerode. Das Bier em Gaspar.

ZeHn Bier em Brusque.



15 Preservação ambiental e parques naturais

16 Saúde - Transplantes

O município de Blumenau é uma imensa área verde,

praticamente 70% da área total do município. O

destaque é o Parque Nacional da Serra do Itajaí (no

qual foi inserido o Parque das Nascentes), com 57 mil

hectares e abrangendo oito municípios da região. O

parque possui a terceira maior reserva de Mata

Atlântica brasileira, 19,4% da área do parque fica no

município de Blumenau. Tem 35 km de trilhas e 25

km de estradas. Também há outros parques ecológicos

como o Parque Natural Municipal São Francisco de

Assis, a Nova Rússia e o Parque Ecológico Spitzkopf,

este último possui um dos pontos culminantes de

Blumenau, o morro Spitzkopf. 

Em Blumenau também foi criada a primeira

Associação do Estado para preservação ambiental, a

ACAPRENA, fundada em 1973, quando ainda havia

pouco interesse pela preservação ambiental.

Blumenau foi pioneiro no transplante de

coração, fígado e rins em Santa Catarina.

Graças a estrutura criada pelo Hospital

Santa Isabel, grande responsável pelos

transplantes na cidade. O primeiro

transplante hepático foi realizado em 2002,

em um paciente de Blumenau. Até junho de

2009 já haviam sido realizados 303

transplantes hepáticos. O primeiro

transplante renal foi em 1980 (paciente

também de Blumenau), até junho/09 471

transplantes renais foram realizados. O

primeiro transplante cardíaco foi no ano

2000 (paciente de Ibirama/SC) e até a

presente data (jun/09) foram realizados 19

transplantes cardíacos. 



17 Ensino Superior

18 Esporte amador

Em Blumenau foi implantado o primeiro

curso superior do interior do Estado, com a

fundação em maio de 1964 da Faculdade

de Ciências Econômicas de BLUMENAU -

FACEB. Atualmente FURB, que oferece:

- 40 cursos de gaduação;

- Mais de 70 opções em cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu;

- 9 cursos de Mestrado (stricto-sensu)

próprios e todos recomendados pela

CAPES;

- 1 curso de doutorado;

- Institutos de pesquisas;

- Diversos laboratórios;

- Biblioteca (168.954 títulos e 501.512

volumes), destaque na região sul do país.

Blumenau é insuperável nos JASC – Jogos

Abertos de Santa Catarina. Em 48 edições

dos Jogos Blumenau já conquistou 39

títulos gerais. A maior seqüência de títulos

consecutivos (24) foi de 1967 a 1991. Na

década de 60 conquistou 51 troféus, na de

80, 107. De 2000 em diante já foram mais

de 50 troféus.



19 Gaitas hering

20 Associações empresariais - ACIB e AMPE

Em agosto de 1923, Alfred Hering fundou

em Blumenau a Fábrica de Gaitas Alfred

Hering. Em 1940 aconteciam as primeiras

exportações. Depois de passar por

diversos grupos acionistas e diversificar

sua linha de produção, as harmônicas

Hering passaram a ser produzidas pela

Hering Harmônicas Ltda. Hoje a marca

continua a ser produzida em Blumenau, e

é exportada para cerca de 30 países em

cinco continentes. Primeira no Brasil a

produzir guitarras com madeira de

reflorestamento certificada FSC.

Fundada 5 de novembro de 1901, a Associação

Comercial do Vale do Itajaí, atual Associação

Empresarial de Blumenau - ACIB - foi a

primeira do gênero no Estado. Incansável na

luta para cultivar e valorizar o espírito

empreendedor da gente de Blumenau, está

intimamente ligada ao desenvolvimento do

município e da região.

No segmento dos pequenos negócios, em 1983

foi fundada a ACIMPEVI - Associação

Comercial e Industrial das Micro e Pequenas

Empresas do Vale do Itajaí, hoje AMPE

pioneira no Brasil em mobilizar e organizar em

associações as micro e pequenas empresas.

Atuou fortemente para aprovação do Estatuto

da Micro e Pequena Empresa. É referência no

Brasil na defesa dos interesses dos pequenos

negócios.


