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28 DE ABRIL 

1877 > Fundada a colônia Azambuja, em Pedras Grandes, no município de Tubarão. 

1875 > O governo provincial é autorizado pela assembléia, pela lei 750, a auxiliar com dois contos de réis, 
o concerto da igreja matriz de Itajaí e a compra de paramentos para a mesma. 
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28 DE ABRIL 

1891 > Intala-se a Constituinte Estadual para elaborar a Constituição Republicana para o Estado de 
Santa Catarina. A Mesa Diretora dos trabalhos da Constituinte era composta de Francisco 
Tolentino de Souza, como Presidente, Antônio Pinto da Costa Carneiro, Vice – presidente, 
Vitorino de Paula Ramos, 1º Secretário e Henrique Boiteux, segundo sercretário. 

1910 > Por ato desta data é aposentado o ex – Juiz de Blumenau José Cavalcanti de Arruda Câmara. 
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28 DE AGOSTO 

 

1852 > Em leilão simbólico, o Dr. Blumenau efetua a venda dos primeiros 14 lotes coloniais de sua 
Colônia. Esses lotes, que haviam sido medidos e demarcados à margem direita do Ribeirão 
Garcia, foram vendidos aos seguintes colonos: Dr. Frita Muller, Augusto Muller, Augusto Hesse, 
Frederico Seiffert, Gaspar Huhn, João Gebien, Cristiano Josiger, Ehrart, Frederico Klinger, Carlos 
Spiess, Cristiano Hahnemann e Eurico Leuthäuser. A data de 28 de agosto era tida, por esse 
motivo, Pelo Dr. Blumenau, como a fundação da sua Colônia. O lote nº 11, de Frederico Klinger, 
era o mesmo em que atualmente está construído o Quartel do 23º R. I. 
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1852 > Nesta data o Dr. Blumenau poz em leilão os 10 primeiros lotes coloniais, medidos às margens do 

Ribeirão Garcia. Fritz e Augusto Muller adquiriram dois desse lotes, um com 198 geiras e outro 
com 184. O ato de entrega desses lotes, aos arrematantes foi feito com certa solenidade, 
lavrando-se ata, pois, o Dr. Blumenau entendia que, com ele é que ficava efetivamente fundada 
a colônia. A data de 28 de agosto de 1852 foi realmente por ele adotada como de fundação e 
anualmente relembrada. Em 1900, a Câmara Municipal, com o Dr. Bonifácio Cunha à frente, é 
que estabeleceu, oficialmente, a data de 2 de setembro de 1850, da chegada dos primeiros 
imigrantes como a da fundação da colônia. 
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 28 DE DEZEMBRO 

 

1852 > O novel estabelecimento do Dr. Blumenau, à margem do Ribeirão da Velha, é tacado pelos 
bugres. Blumenau se achava ausente, mas os seus companheiros fizeram fugir os assaltantes, 
matando dois bugres e ferindo outro. (Vide “Calendário Blumenauense”, 1931, e “Blumenau em 
Cadernos”, vol. I, pág. 38). 

1853 > Chega a Blumenau mais uma leva de imigrantes, entre os quais chega Franz Keiner, 
farmacêutico. Estabeleceu uma farmácia na povoação. 

1895 > O Pastor Enrich, de Indaial, tendo solicitado um aumento de 2 para 3 contos de seu ordenado, 
pede demissão por não ter sido atendido. 
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1909 > Otto Wehmuth é exonerado do cargo de agente fiscal de Braço do Sul. 
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28 DE FEVEREIRO 

 

 1927 > Com 91 anos de idade, falece em Blumenau o Sr. Otto Stutzer, um dos primeiros administradores 
de Blumenau. Foi Superintendente Municipal de 1898 a 1902. 

 1934 > Pelo decreto-lei  nº 527, foi, pelo Interventor Federal Aristiliano Ramos, criado o Município de 
Timbó, desmembrado do de Blumenaue constituído dos distritos de Timbó (sede), Encruzilhada, 
Rodeio e Benedito Novo. 

 1934 >  Por lei desta data foi criado o Município de Indaial, cuja instalação se deu a 21 de março. 

 1934 >  Pelo decreto da Interventoria Federal, nº 527, foi criado o Município de timbó. 
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 1946 > É criada a paróquia de Indaial, cuja administração foi entregue a um padre secular. Pouco mais 

de um ano depois, os padres franciscanos voltaram a administrá-la. 
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28 DE FEVEREIRO 

 

 1934 > O decreto estadual 526 eleva o distrito de Indaial à categoria de Município. 

 1934 > O decreto 529 desmembra o distrito de Indaial da Comarca de Blumenau e cria ali uma comarca. 

 1934 >  A lei 527, assinada pelo Interventor Federal Aristiliano Ramos, cria o Município de Timbó. 

 1934 >  O decreto 528 criou a Comarca de Ibirama. 

 1946 > É criada a paróquia de Indaial, cuja administração foi entregue a um padre secular. Pouco mais 
de um ano depois, os padres franciscanos voltaram a administrá-la. 
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28 DE JANEIRO 

 

1906 > O pastor Faulhaber promove solene culto na  igreja evangélica em memória dos mortos na 
catástrofe do “Aquidaban” , tendo pronunciado sentido discurso em português e alemão. 
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28 DE JULHO 

 

1831 > Jerônimo Francisco Coelho, então capitão de Engenheiros, lança o número de estréia de “O 
CATHARINENSE”, o primeiro órgão da imprensa surgido em Santa Catarina (“A Imprensa em 
Santa Catarina”, pag. 3). 

1861 > O Padre Gattone, Vigário de Gaspar, publica, na Matriz, o decreto de criação da freguesia de 
Gaspar e instalou a respectiva Paróquia. 

1883 > No número desta data do “Blumenauer Zeitung”, o Sr. Victor Gaertner, na qualidade de Cônsul 
Alemão, publica um aviso que, no dia 7 de setembro deveria chegar a Itajaí a canhoneira alemã 
“Albatroz”, sob o comando do Cap. De Corveta Von Pavelsz e que, a bordo, se encontraria um 
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médico para exames dos que estivessem em idade de servir o exército alemão e residissem em 
Blumenau. 

1893 > Trava-se o “Combate do Morro do Aipim” em que voluntários blumenauenses fazem recuar para 
Itajaí um contingente da Polícia do Estado, sendo que este episódio foi um dos mais importantes 
acontecimentos da Revolução de 93 em Blumenau. (Ver livro do Centenário, pag 440). 

1894 > Pelo decreto 197, Blumenau foi elevada a categoria de cidade. 

1923 > Toma posse do cargo de Superintendente Municipal de Blumenau o Sr. Curt Hering, eleito em 
virtude do falecimento de Paulo Zimmermann. 
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28 DE JULHO 

 

1923 > Nomeou na ocasião, seus substitutos eventuais, Felippe Doerck e Reinoldo Anton. 

1925 > O Sr. Fritz Kessel pronuncia conferências no interior do Município acompanhadas por projeção 
luminosas. 

1886 > O secretário da Legação Prussiana, Theodoro de Brunsen, visita a colônia. 
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28 DE JUNHO 

1923 > Toma posse do cargo de Prefeito Municipal o Sr. Curt Hering, eleito a 24 de junho, na vaga aberta 
com o falecimento do Superintendente Paulo Zimmermann. 

1941 > Assume o exercício do cargo de Prefeito Municipal o Dr. Afonso Rabe, em substituição ao Sr. José 
Ferreira da Silva. 
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28 DE MAIO 

1892 > Guilherme Engelke, presidente da Câmara Municipal de Blumenau, que havia sido empossado a 6 
deste mês, resigna o cargo a favor de Francisco Faust. 
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28 DE MAIO 

1907 > Realizou-se uma reunião dos acionistas da Companhia Fluvial Itajaí Blumenau, para resolver sobre 
o transporte dos materiais da futura Estrada de Ferro Santa Catarina. Consta que não se chegou 
a um acordo, tendo sido considerado muito baixa a oferta feita pelo Dr. Goes representante da 
Companhia. É provável que a Companhia Estrada de Ferro faça aquisição dos vapores da Fluvial, 
visto como o transporte do material é calculado em mais de 50 contos de réis. 
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28 DE MARÇO 

1881 >  Pela lei provincial nº 920, a freguesia de S. Luís de Gonzaga, foi elevada à categoria de Município 
(hoje Brusque). 

1920 >  Por iniciativa do Juiz de Direito Dr. Amadeu Felipe da Luz, funda-se nesta cidade um posto do 
Marcílio Dias (Clube de Regata Marcílio Dias, Itajaí). Ao meio dia chegou ao porto de Blumenau, a 
diretoria daquele clube acompanhada dos rowera. Foi eleita a primeira diretoria do Posto 
composto de: Presidente – Dr. Amadeu da Luz, Vice – Presidente – Antônio C. de Figueiredo, 1º 
Secretário – Francisco Margarida, 2º Secretário – Vitoriano Braga, Procurador – Alfredo Büechler 
Jr., Diretor de Regatas – João Amaral. E mais tarde desse posto originou-se o Clube Náutico 
América. 
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 28 DE NOVEMBRO 

 

1937 > Um golpe de Estado dissolve o Congresso e as Assembléias legislativas do Estado e, bem assim, 
as Câmaras Municipais. 
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28 DE OUTUBRO 

 

1883 > É eleita, no Rio de Janeiro, a primeira diretoria da Sociedade Central de Imigração, de que o Dr. 
Blumenau foi um dos idealizadores e um dos fundadores. O Ten. General Henrique de 
Beaurepaire-Rohan foi eleito presidente e o Visconde de Taunay, vice, 

1918 > Pela lei 1.224 o Governo do Estado autorizou a entrega da administração do Hospital de 
Blumenau (atual Santo Antônio) ao governo do Município, com a condição de transformá-lo em 
hospício de alienados. 
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28 DE SETEMBRO 

 

1878 > Polidoro Dias de Moura, compromete-se perante a Diretoria da Colônia Blumenau a construir, 
por sua conta exclusiva, um prédio de madeira, de 25 palmos em quadro, sobre pilares de tijolos, 
no local que for designado, para nele funcionar a escola pública da freguesia de Gaspar. 

1883 > Pedro Wagner, que foi um dos primeiros colonos alemães do Vale do Itajaí e que já morava no 
Capim Volta, quando se fundou Blumenau, concede liberdade à sua escrava Perpétua. 

1864 > O prático da Barra do Itajaí, Jacinto José dos Santos, por ter de pagar às suas custas, dois homens 
que o auxiliavam no serviço, teve o seu ordenado aumentado para 30$000 mensais, pelo ato nº 
66, da Presidência da Província, desta data. Anteriormente recebia 20$000. 
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1894 > Realizam-se as eleições para Governador, vice e Assembléia Estadual. Foram eleitos governador 

Hercílio Luz, vice Polidoro Olavo de Santhiago. Em Blumenau foram eleitos deputados estaduais 
Bonifácio Cunha, Luiz Abry e Manoel dos Santos Lostada. O Dr. Vitorino de Paula Ramos foi eleito 
deputado federal. 
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