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12 DE ABRIL 

1865 > É demitido por conveniência do serviço, Manoel Galdini da Silva, do cargo de professor de 
primeiras letras da Vila de Itajaí. 
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12 DE AGOSTO 

 

1923 > A Empresa Força e Luz Santa Catarina liga a chave que deu início à iluminação elétrica da sede do 
distrito de Indaial, terminando a primeira etapa da sua penetração para o interior do Município. 
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 12 DE DEZEMBRO 

 

1879 > Teodoro Kleine, Wilhelm Sheffer, Luiz Sachtleben, Otto Stutzer e Henrique Clasen organizam um 
“Conselho Administrativo” para fundar uma tipografia. Teve origem ai a criação do semanário 
“Blumenauer Zeitung”. 

1867 > O governo contrata com João Wright Jr. a navegação provisória entre os portos do Rio de Janeiro 
e Destêrro, com escalas por São Francisco e Itapocorói, quando conduzisse imigrantes. 

1961 > A lei nº 792, desta data, cria o Município de Brusque. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

12 DE FEVEREIRO 

 

1906 > Começam as obras de melhoramento da barra do porto de Itajaí. 

1867 >  Visita a Colônia e as escolas. 
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12 DE JULHO 

 

1891 > O Dr. Blumenau, por escritura desta data, doa um terreno na Alameda Duque de Caxias (então 
Rua das Palmeiras) para a Escola Nova (atual local da Biblioteca Pública Fritz Muller). 

1865 > Toma posse do governo da Capitania de Santa Catarina o fidalgo Francisco se Souza Menezes. 
Governou até 5 de setembro de 1875. 
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12 DE JULHO 

 

1891 > Os primeiros quatro franciscanos vindos da Província da Saxônia, toma conta da Paróquia de 
Teresópolis (SC) tendo sido Padre Antônio Eising que ali paroquiava transferido para Vargem do 
Cedro e, mais tarde, para Brusque. O Padre Eising, sob o nome de Frei Capistrano, vestiu o hábito 
franciscano e morreu no Convento do Rodeio. 
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12 DE JUNHO 

1874 > Por ato desta data é nomeado, interinamente, para exercer as funções de Professor Público de 
Blumenau, em substituição ao falecido professor Victor Von Gilsa, o Sr. Antônio Hartwig von 
Hartental. 

1923 > Visita Rodeio o capitão tenente Luigi Zeghetti, representante da Sociedade “Itálica Geus”, o qual 
visita a escola paroquial e publica no “O Escudo” uma declaração, elogiando os esforços dos 
franciscanos na preservação da língua italiana entre os filhos dos colonos. 

1883 >  Nas disposições gerais do Orçamento para a província, por lei desta data, consta o seguinte que 
deveria ser pago: “a José Mendes da Costa Rodrigues (Ver trabalho do Prof. José Ferreira da Silva 
“Itajaí, a fundação e o fundador” pelo aluguel da casa de sua propriedade na freguesia de Porto 
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Belo, para servir de cadeia, quartel e sala de audiência, durante os meses de 1881, assim como 
de 1º de janeiro a último de junho de 1882, a quantia de 90$000 (noventa mil réis). Nessa 
mesma data e no mesmo orçamento foi autorizado o presidente a auxiliar com 1 conto de réis as 
obras da matriz de Itapocu. Ainda na mesma data e no mesmo orçamento foi consignada uma 
verba de 1 conto de réis para “as obras da estrada que confina com o rio Piçarras, na freguesia 
da Penha de Itapocóroi. 
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12 DE JUNHO 

1912 > Frederico Boehm é reconhecido como encarregado do Consulado alemão durante a ausência do 
Sr. J. Salinger. 

1913 > O decreto nº 733 cria uma escola em Ascurra. 
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12 DE MAIO 

1883 > O “Blumenauer – Zeitung” desta data, anunciando a passagem, a 17, em S. Francisco, do 
transatlântico alemão “Corrientes”, da Hamburg Suedamerikanische 
Dompfschiffsfahrtsgesellschaft, dá os seguintes preços das passagens de São Francisco: para 
Santos, 1ª classe 20$000, 2ª 10$000; para Rio de Janeiro, 1ª 50$000, 2ª 25$000; para Bahia, 1ª 
80$000, 2ª 40$000; para Lisboa 1ª 25 libras, 2ª 80$000; para Hamburgo 30 libras de 1ª e 
125$000 de 2ª. Havia também bilhetes de ida e volta com 25% de desconto. 
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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 NOVEMBRO 

 

1857 > Chega à Colônia Dona Francisca o Padre Carlos Boegershausen que ali permaneceu como  
professor e cura almas até a sua morte a 12 de dezembro de 1906, com 50 anos de sacerdócio e 
49 de vigário da paróquia de São Francisco Xavier de Joinville. O Padre Carlos também atendia 
aos católicos de Blumenau nos primeiros anos da Colônia. 

1891 > O Dr. Júlio de Castilhos é deposto do cargo de Presidente do Estado do Rio Grande do Sul. 

1899 > Toma posse do cargo de pastor da Comunidade evangélica de Indaial, o pastor Max Ziegel. 
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12 DE OUTUBRO 

 

1919 > Inaugurado com grande solenidade o distrito de Ascurra, 8º do Município de Blumenau. 

1892 > Aparece em Blumenau o primeiro número da “Gazeta de Blumenau”, semanário em português e 
alemão, destinado a combater os federalistas que se haviam instalado no poder municipal. Teve 
curta duração. 
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12 DE SETEMBRO 

 

1935 > Funda-se a maternidade de Rio do Sul. 

1911 > Foi criado o Município de Canoinhas. 

1840 > Falece no Rio de Janeiro, Feliciano Nunes Pires, ex-presidente das Províncias de Santa Catarina e 
do Rio Grande do Sul. 
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