
EFEMÉRIDES 

 
 
 

21 DE AGOSTO 

 

1850 > Chega ao porto de Santos o veleiro “Christian Mathias Schroeder”, no qual viajavam os 17 
primeiros imigrantes fundadores de Blumenau e que, a 2 de setembro, seguinte, chegavam à 
barra do Ribeirão da Velha, local em que teve começo a cidade de Blumenau. 

1852 > Juntamente com outros imigrantes, chegam a Blumenau o sábio Fritz Muller, sua esposa e uma 
filha e o seu irmão Augusto Muller, acompanhado da sua esposa. Com seus estudos sobre a 
fauna e a flora das margens do Itajaí e do litoral da Ilha de Santa Catarina, Fritz Muller 
consagrou-se universalmente como um dos maiores naturalistas do seu tempo. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1862 > O Juiz Comissário de Itajaí remete ao delegado de terras públicas a informação sobre o 

requerimento de Francisco Sallentien, reclamando contra a medição ultimamente feita em Itajaí, 
pelo engenheiro Reviére. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

21 DE AGOSTO 

 

1852 > Chega a Barra da Velha a terceira grande leva de imigrantes para a Colônia Blumenau, entre eles 
o Dr. Fritz Muller e seu irmão Augusto Muller e respectivas esposas. 

1852 > Chegam a Blumenau o célebre saio Fritz Muller, acompanhado da esposa e uma filha de colo e 
seu irmão Augusto Muller, jardineiro diplomado, este acompanhado da esposa. Os irmãos Muller 
tiveram destacada atuação na vida da Colônia, especialmente o primeiro que, já na época da sua 
chegada à Blumenau, gozava de grande conceito em todo o grande mundo científico como 
grande naturalista que era. Com os irmãos Muller chegaram ainda outros 64 colonos alemães, 
sendo 10 famílias com 50 pessoas e 15 solteiros. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1921 > Chega a Blumenau a Irmã Aloysianis, da Divina Providência, encarregada do manejo dos 

aparelhos de Raios-X do Hospital Santa Isabel. É uma freira benemérita e que durante largos 
anos, ou seja, desde a sua chegada, vem prestando serviços heróicos no hospital. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 21 DE DEZEMBRO 

 

1785 > Nasce, na freguesia da Trindade, na Ilha de Santa Catarina, Feliciano Nunes Pires, que viria a ser 
presidente das Províncias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 

1878 > O Presidente da Província, Dr. Ramalho, visita Blumenau e aproveita a oportunidade para 
fiscalizar os serviços administrativos. 

1892 > O Conselho de Intendência de Blumenau se reúne e anula a eleição realizada a 20, sob o 
fundamento de terem sido eleitos nove em vez de sete conselheiros e marca o dia 21 de janeiro 
de 1893 para se proceder a nova eleição. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1907 > Por resolução estadual desta data fica transferido para Braço do Sul a agência fiscal de Pouso 

Redondo e nomeado Otto Wehmuth para nela servir, ficando exonerado Leopoldo Konoblauch. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 21 DE DEZEMBRO 

 

1847 > O Dr. Blumenau parte do Rio de Janeiro para Santa Catarina, onde se reuniria ao seu sócio, 
Fernando Hackradt, com qual seguiria para a exploração do Itajaí Açu e posse das terras que lhe 
haviam sido concedidas. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 21 DE JULHO 

 

1907 > Inaugurada a estrada de Tijucas a Biguaçu. Com a inauguração desse trecho da estrada entre 
Itajaí e Florianópolis, ficou franco o trânsito de carros entre a capital do Estado e a divisa com 
Paraná. Até então esse trajeto só poderia ser feito a cavalo. 

1906 > Núncio Apostólico D. Júlio Tonti esteve em Rodeio. 

1881 > Intenso frio e geadas. O termômetro, às 7 da manhã, marcava 2° Reamur. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

21 DE OUTUBRO 

 

1882 > Pela lei provincial nº 838, que extinguiu a classe de interinos no professorado público, é 
exonerado das funções de Professor da Escola masculina de Blumenau, o Prof. Antônio Harywig 
Von Hartental. 

1871 > Por aviso desta data foi suspensa a Delegacia de Terras em Santa Catarina. 

1819 > Nasce em Berlim, o marceneiro Teodoro Schroeder, fiscal da Colônia Blumenau. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

21 DE SETEMBRO 

 

1879 > Com vários outros imigrantes entrados na Colônia Blumenau, chega aqui também Pedro 
Cristiano Feddersen que depois se destacaria como um dos maiores propulsores do progresso 
econômico, político e social de Blumenau. 

1902 > Frei Meirado Pierre é ordenado sacerdote na capela do Convento de Blumenau. 

1902 > Karl Bergold toma posse do cargo de pastor da Comunidade de Indaial. 
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