
EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE ABRIL 

1878 > O vapor “São Lourenço”, que fazia a linha regular entre os portos do Sul do país e Belchior, 
encalha em Gaspar, no Rio Itajaí Açu. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE ABRIL 

1900 > Por ato do bispo Dom José de Camargo Barros, é desmembrada da paróquia de Blumenau a 
paróquia de Rodeio, com 17 capelas. 

1831 > Miguel de Souza Melo e Alvin, por exigência da tropa, deixa o governo de Santa Catarina, 
assumindo-o o comendador Francisco Luiz do Livramento. 

1909 > Falece Dr. Guilherme Eberardt que, depois de ter sido professor particular e farmacêutico, 
assumiu a agência do Correio, permanecendo nesse cargo até sua morte. 

1922 > O capitão reformado do Exército Antônio Bastos Paes Leme, à frente de 40 homens armados 
atacou o Quartel da Força Pública do Estado, em Porto União (SC) tendo tomado conta da 
estação ferroviária. O fato não teve maiores conseqüências. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE AGOSTO 

 

1860 > É fundada a “Sociedade de auxílio aos doentes “Kranken – Unterstützung Verein”. Ver estatutos 
na pasta 2/3. 

1864 > Chega a Blumenau Reinholdo Freygang, que foi professor primeiramente em Rio do Texto, e 
depois, em março de 1868, empregado na direção da Colônia. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 22 DE DEZEMBRO 

 

1906 > O Contrato entre o governo de Joinville e Etienne Douat para o fornecimento de luz e energia 
elétrica à cidade, foi lavrado, nesta data. 

1883 > O “Blumenauer Zeitung” anuncia que “uma comissão de engenheiros, atualmente em atividade 
no Paraná, foi transferida para esta província para medir lotes coloniais na ex-colônia Blumenau. 
O mesmo jornal anuncia que haviam adquirido a cidadania brasileira os Srs. H. Hosang, G. Reif e 
Maurício Holetz”. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE FEVEREIRO 

 

 1874 > Em conseqüência de um temporal ruíu o prédio que servia de Hospital da Colônia Blumenau 
(depois Hospital Municipal e, atualmente, Hospital Santo Antônio). 

 1923 > Funda-se em Massaranduba a Sociedade de Beneficência Misericórdia coma finalidade da 
construção, ali, de um hospital. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE FEVEREIRO 

 

 1903 > No Rio de Janeiro, nesta data, um domingo de carnaval, falece o grande pintor catarinense, 
Victor Meireles de Lima, que nascera em Destêrro a 18 de agosto de 1832. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE JANEIRO 

 

1944 > Assumiu o exercício do cargo de Prefeito Municipal de Blumenau o Sr. Alfredo Campos, em 
substituição ao Sr. Afonso Rabe. 

1862 > “Cumpra-se” dado à portaria imperial nomeado José Antônio Pereira Tinoco para a serventia 
vitalícia do Ofício de Tabelião do publico, judicial e notas e escrivão de órfãos do termo de Itajaí. 

1910 > Inicia-se nesta cidade com sede no salão Holetz o Congresso dos Adventistas do Sul do Brasil. O 
Congresso durou até o dia 26. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 22 DE JULHO 

 

1925 > Chega a Blumenau o primeiro ônibus que o Sr. Frederico Guilherme Busch Sênior encomendara 
para a projetada linha entre Blumenau e Áltona. 

1861 > Data deste dia a provisão de pároco da nova freguesia de São Pedro Apóstolo de Gaspar, passada 
a favor do Padre Alberto Francisco Gattone. 

1839 > David Canabarro, a frente dos guerrilheiros rio-grandense, e auxiliado por José Garibaldi e seus 
camaradas salvos do naufrágio do “Rio Pardo”, após pequeno combate em que os imperiais 
perderam 15 homens e deixaram 77 prisioneiros, tomam a Vila de Laguna. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1893 > Em sessão solene realizada na Câmara Municipal, presente grande multidão de povo, o Dr. 

Hercílio Pedro da Luz, foi aclamado Governador do Estado de Santa Catarina, tendo a Câmara 
logo prestado o devido juramento, sendo Blumenau escolhida para capital provisória do Estado. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE JUNHO 

1928 > O General Sezefredo Passos, ministro da Guerra chega em visita a Blumenau, aí demorando 
algumas horas. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE MAIO 

1892 > O Padre José Maria Jacobs, alquebrado e doente, depois de transmitir a direção da paróquia aos 
padres franciscanos, reza a sua última missa paroquial na matriz de Blumenau e dirige aos fiéis 
comovedora prática, deles se despedindo. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE MAIO 

1923 > É lançada a pedra fundamental para a construção do prédio do Hospital de Caridade de Vila 
Itoupava. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE MARÇO 

1929 >  O Conselho Municipal concede licença ao Prefeito Curt Hering para ir à Europa, em tratamento 
de saúde. Ficou em exercício, na sua ausência, o Sr. Otto Hennings 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 22 DE NOVEMBRO 

 

1874 > O Vapor “São Lourenço” que recentemente havia iniciado suas viagens costeiras, sobe o Rio Itajaí 
Açu e, pela primeira vez vem até Gaspar, não tendo podido chegar a Blumenau em virtude do 
nível muito baixo das águas do Itajaí. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE OUTUBRO 

 

1936 > A lei nº 104 cria o Município de Rodeio, com sede do mesmo nome, desmembrando-o do 
município de Blumenau. (14-3-1937) 

1912 > Combate do Trani em que pereceram o Coronel João Gualberto e o Monge José Maria e com o 
qual teve início a Guerra doa Fanáticos.  

1921 > Lei nº 222, que criou o distrito de Palmital, no município de São Francisco. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1907 > O Sr. Domingos Rodrigues, da nova Jos., concessionário da instalação da Luz e energia elétricas 

para a cidade de Joinville, transfere o contrato à “Empresa Joinvillense de Eletricidade”, de 
Oliveira, Rodrigues & Cia, organizada nesta data. 

1891 > A lei nº 3, desta data, doa a Prefeitura Municipal de Itajaí, o terreno do atual cemitério na 
“Fazenda”. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE SETEMBRO 

 

1880 > Entre 22 e 23 fortes chuvas fizeram transbordar o Itajaí Açu, provocando uma das maiores 
enchentes que jamais haviam castigado a população de Blumenau. As águas subiram a 14,60 m. 
acima do nível normal. 

1864 > João Wendhausen é nomeado, por ato desta data, professor da Escola Pública de primeiras 
letras de São Pedro de Alcântara. 

1868 > Victor Gaertner planta as palmeiras que ainda se encontram em frente à igreja protestante, no 
dia anterior ao lançamento da pedra fundamental da mesma igreja (23/9/68). 



EFEMÉRIDES 

 
 
1889 > Em reunião da Comunidade Evangélica de Indaial resolve-se a compra de casa e terreno para o 

pastor. 
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