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11 DE JANEIRO 

 

1860 > O Governo Imperial comunica ao da Província de Santa Catarina, a realização do acordo com o Dr. 
Blumenau, pelo qual a Colônia por este fundada à margem Garcia, passaria para o domínio do 
Império. 
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13 DE JANEIRO 

 

1860 > Na Repartição Geral das Terras Públicas, no Rio de Janeiro, é assinado o termo de cessão da 
Colônia Blumenau ao Governo Imperial. O Dr. Blumenau continuou como seu diretor e, por 
vontade expressa do Imperador D. Pedro II o estabelecimento continuou a chamar-se Colônia 
Blumenau. 

1951 > A lei nº 200, desta data, promulga o Estatuto dos funcionários públicos civis do Município de 
Blumenau. 
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29 DE MAIO 

 

1860 > Nasce em Destêrro, capital da Província de Santa Catarina, o Dr. Hercílio Pedro da Luz, 
engenheiro que foi, por mais de uma vez, governador do Estado, deputado e senador. Construiu, 
durante seu governo, a ponte que tem seu nome e que liga a Ilha de Santa Catarina ao 
continente. Seu nome está ligado à história de Blumenau, em cuja política teve papel saliente em 
1892/93. 

1911 > Os freis Modestino e Policarpo sofrem atentados a dinamite na casa paroquial em Rio dos Cedros. 
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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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9 DE ABRIL 

1933 >  É solenemente intalado o distrito de Pouso Redondo, no município de Rio do Sul. 

1919 >  O governo federal decretou a encampação dos bens da Companhia de Navegação Fluvial o vapor 
Itajaí – Blumenau. 

1860 >  Frederico Teodoro Schroeder é nomeado, pela Câmara de Porto Belo, fiscal da Colônia Blumenau 
e na mesma ocasião é nomeado Oto Germano Siebert para fiscal suplente da mesma colônia. 

1853 >  A 9 de abril de  1853 fundeava no porto do Desterro o primeiro paquete da nova “Companhia de 
Vapores”., com escala pelos portos do Rio Paranaguá, São Francisco e Desterro. 

1893 >  Foi dissolvido o Superior Tribunal de Justiça do Estado e criado o Tribunal de Relação. 
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