Forquilhinha
Santa Catarina - SC
Histórico:
“A história conta que no ano da grande aventura foi 1912. Forquilhinha passou, a partir
de então, pela mão , suor e lágrimas dos colonizadores pioneiros, a figurar na constelação de
povoados brasileiros com um brilho todo peculiar: a vocação para o trabalho, com fé em Deus
e ênfase especial para a educação dos rebentos da geração desbravadora.
Durante décadas a fio a vila desenvolveu, apurou e consagrou uma virtude incomum
aos aglomerados rurais do interior do Brasil. É que da roça, do seio de famílias simples,
sobreviventes da agricultura de subsistência, proliferaram cérebros para o Brasil e para o
mundo, personificando vultos exponenciais como Dom Paulo Evaristo Arns, políticos,
profissionais liberais, religiosos, educadores e cientistas, mesclados às gerações de homens e
mulheres humildes que fazem o trabalho anônimo, nas minas, nas fábricas, no comércio e nas
lavouras da Forquilhinha emancipada em 1989.
Agora, no ano 10 da vitória do movimento libertário da nossa terra, brota igualmente
da terra toda a inspiração para o ressurgimento da FESTA MUNICIPAL DO COLONO.
Daqui pra frente, que Deus não permita que o tributo anual às mãos que colorem de verde as
nossas vastas planícies, abastecendo com o fruto maduro da terra as mesas dos campos e das
cidades, deixe de ser reiteradamente prestado. De preferência, em grande estilo.
Parabéns, Colono da Nossa Terra!”
Gentílico: forquilhense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Forquilhinha, pela lei municipal nº 265, de 1004-1959, subordinado ao município de Criciúma.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o distrito de Forquilhinha figura no
município de Criciúma.
Elevado à categoria de município com a denominação de Forquilhinha, pela lei estadual
nº 7587, de 26-04-1989, desmembrado de Criciúma. Sede no antigo distrito de Forquilhinha.
Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1990.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.

