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22 DE FEVEREIRO 

 

 1852 > Morre afogado no Itajaí Açu Daniel Pfaffendorff, um dos primeiros imigrantes, fundadores de 
Blumenau. 

 1887 > Falece, em Destêrro, Fernando Hackradt, sócio do Dr. Blumenau, por ocasião da fundação da 
Colônia. Contava 70 anos de idade e foi o fundador da Casa Hoepcke. 
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23 DE FEVEREIRO 

 

 1852 > Daniel Pfaffendorff, de 26 anos, solteiro, imigrado em 1850 e Antônio Neubert, de 24 anos, 
também solteiro, imigrado no ano seguinte, ambos colonos em Blumenau, ao tomarem banho 
no Rio Itajaí, morreram afogados. Seus corpos foram encontrados e sepultados três dias depois. 
Com alusão a esse fato, o “Calendário Blumenauense”, de 1932 publica um interessante conto 
de J. Ferreira da Silva, intitulado “A lenda do Itajaí”. 

1836 > O Presidente da Província de Santa Catarina, José Mariano de A. Cavalcanti, chega à Vila de 
Laguna para sindicar do estado da guarnição militar e auscultar a opinião do povo, quanto à 
simpatia a causa dos farroupilhas. 
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25 DE JUNHO 

1852 > Blumenau envia ao Governo Imperial o seu segundo relatório sobre o desenvolvimento da sua 
colônia. 

1906 >  O pastor Faulhaber comunica à diretoria da Comunidade Evangélica a sua remoção para Berlim. 
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29 DE FEVEREIRO 

 

1852 > A fim de fazerem algumas observações e estudarem as condições de vida dos colonos da Colônia 
Dona Francisca (Joinville), Reinoldo Gaertner, secretário do Dr. Blumenau, segue para aquela 
localidade em companhia de Ricardo Maurer e Frederico Poepel. 
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3 DE JUNHO 

1900 > As pontas dos trilhos da Estrada de Ferro Santa Catarina alcançam a estação de Ascurra. 

1879 >  Benção solene da capela de Nossa Senhora das Dores, de Rodeio. 

1852 >  Chega a Blumenau, como imigrante, Ferdinando Ostermann que foi o primeiro professor público 
de Blumenau. 

1805 >  O Dr. Luiz Maurício da Silveira toma posse do cargo de governador de Santa Catarina. Até 16 de 
agosto de 1817. 

1852 >  Dão entrada na colônia Blumenau, recém fundada, os imigrantes alemães Rodolfo Keiner, de 23 
anos tecelão, Guido Von Seckendorff, de 21 anos, militar e Fernando Ostermann, de 26 anos, 
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professor, todos solteiros. O primeiro, Keiner, morreu afogado no Itajaí a 11 de dezembro deste 
mesmo ano de 1852. Seckendorff foi um dos voluntários que em 1865 seguiram a guerra do 
Paraguai. Ostermann morreu alguns anos depois no exercício do cargo de professor público, 
aliás, o primeiro professor público de Blumenau. Há uma escola pública municipal com seu 
nome. 

1860 > Chegam as primeiras 40 famílias alemãs para a colônia Teresópolis, fundada pelo presidente 
Araujo Brusque, próximo à colônia S. Isabel, na estrada de Lages. 
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