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10 DE JUNHO 

1879 > A diretoria da Colônia Blumenau trata com José Beje de Siqueira e seus genros José Antônio da 
Cruz e Antônio Bernardo o arrendamento, por três anos consecutivos de uma área de 25.000 m2 
para cada um, na margem esquerda da Barra do Itajaí do Sul, com direito de preferência de 
compra de lotes urbanos e rurais na futura povoação de Humaitá (futura Rio do Sul). José de 
Siqueira foi encarregado da passagem de passageiros na Barra do Rio do Sul, pelo prazo também 
de 3 anos, podendo cobrar: por animal de sela, na balsa ou canoa, 60 réis, um cargueiro, com ou 
sem carga, 100 réis e tropas, passando a madrinha a nado, 500 réis. A passagem de pedestres 
era gratuita. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

17 DE ABRIL 

1879 > Inauguração da capela de Santo Ambrósio, em Ascurra. 

1861 >  Foi criada a freguesia de São Pedro Apóstolo, de Gaspar. 

1855 >  Por contrato firmado com o Governo Imperial, o Dr. Blumenau ficou autorizado a contratar um 
pastor protestante para a sua Colônia, com o ordenado anual de 800$000, que seria pago pelo 
governo. 

1856 >  Lei 411 que dividiu a província em 4 comarcas. 

1856 >  A província de Santa Catarina, de conformidade com a lei 411, desta data, foi dividida em quatro 
comarcas: a da capital, compreendendo os municípios do Desterr e de S. Miguel; a 2ª de São 
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José, compreendendo esse município e Lajes; a 3ª de S. Antônio dos Anjos, compreendendo o 
município de Laguna e a 4ª de Nossa Senhora da Graça, compreendendo os municípios de São 
Francisco e Porto Belo. (Itajaí ficou incluído nessa comarca). 

1883 >  Foram criadas escolas mistas em Itapocu no município de Parati e em Oxford, no de São Bento. 

1874 >  O governo é autorizado, por lei provincial desta data, (709) a estabelecer aldeiamentos para 
catequese e civilização de índios em São Francisco, Joinville e Itajaí. 

1925 >  O conselho municipal de Blumenau autoriza um empréstimo de 150 contos para pagamento da 
dívida flutuante. 

1881 >  Funda-se no Encano, atualmente do município de Indaial, uma sociedade agrícola, 
“Landwistschaftlide Verein” com a finalidade de instruir os colonos na prática da agricultura e 
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especialmente de intensificar o cultivo do algodão. Seus primeiros dirigentes foram: O 
Bachmann, presidente; A. Lauth, vice e O. Heilmann, secretário. 

1894 >  As forças Florianistas tomam Destêrro. 
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21 DE JUNHO 

1879 > Chega a Blumenau o subdelegado, Tenente Diogo Garcez Palha. Viera em virtude de inquietação 
na Colônia pelas ameaças feitas à Diretoria por colonos localizados em Riachuelo que 
reclamavam pagamento de maiores diárias, nova localização, combate à malária reinante na 
região, etc. 

1958 > A lei 348, desta data, cria o Município de Pouso Redondo, desmembrado do de Rio do Sul. 
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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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7 DE JUNHO 

1879 >  Benção da Capela de Pomeranos, dedicada a Santo Antônio. 

1786 > Toma posse do cargo de governador interino da Capitania de Santa Catarina, o sargento – mor 
José Pereira Pinto. Governou até 17 de janeiro de 1791. Foi um governador muito eficiente. 

1897 >  É fundada a sede da colônia Hansa – Humbold, de que se originou a atual cidade Corupá. 

1892 >  Lançamento da pedra fundamental do novo edifício de 2 andares destinado à Escola Nova (atual 
Biblioteca Municipal). 
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