Sr. Leonardo Meyer e professora Nilsa Loch Meyer
No dia 05 de julho de 2017 fui até a localidade de Morro dos Meyer para
entrevistar o Sr. Leonardo Meyer, para conhecermos um pouco sobre a história de sua
vida e de sua família. O Sr. Leonardo nasceu no dia 10 de abril de 1929. É filho de João
Meyer Sobrinho e de Guilhermina Back. Conta ele que nasceu nesta mesma localidade e
que frequentou a escola de Rio Miguel e que um de seus professores foi a Sra. Elisabeth
Lückmann, moradora do Rio Novo. Disse que estudou até a quarta série, mas aprendeu
muito pouco. Tudo o que ele sabe, aprendeu no Exército. Ia para a escola a pé: “Duas
Horas de caminhada. No inverno tínhamos que ir descalço para a escola e, para
amenizar o frio, nossa mãe fazia uns casacos e calças de pelúcia”. A primeira vez que
esteve em Palhoça foi para se alistar no Exército. Quem os levou (ele e outros jovens da
região), foi o Sr. Antônio Matias Thiesen, “O Sr. Nico”, pai do ex-prefeito, Elmar
Antônio Thiesen, com o caminhão do Sr. Albertino Janning. Perguntei se ele participou
do sorteio para servir o Exército e ele disse que não. Que naquele ano todos foram
convocados. Quando chegou no Exército, em 1948, só falava o idioma alemão. “O
comandante perguntou quem queria aprender a ler e escrever que levantasse a mão. Não
contei duas vezes. Eu queria aprender a ler e a escrever. As aulas no quartel eram
ministradas todos os dias de manhã, das oito às dez horas”, conta o Sr. Leonardo,
acrescentando que o Exército fez muito bem para ele. Trabalhou na enfermaria do
batalhão. Disse que tinha que lavar as ambulâncias sujas de sangue e isso era muito
difícil. Ficou um ano no Rio de Janeiro sem poder vir em casa visitar a família. Casouse, em 1952, com Nilsa Maria Loch, filha de João Bernardo Loch e de Maria Hinckel. O
casal
teve
dez
filhos,
todos
ainda
estão
vivos.
Lembro, ainda, informação que eu desconhecia, que a d. Nilsa foi professora e
que no Morro dos Meyer já teve uma escolinha, na propriedade do Sr. Leonardo, onde a
Sra. Nilsa Maria lecionou para as crianças da localidade. O Sr. Leonardo não soube
precisar até que ano sua esposa deu aulas, mas lembra que ela começou quando o Sr.
Paul Esser foi prefeito e se aposentou durante o mandato de Lauri Thiesen, porém, não
se sabe ao certo se foi como professora. A dona Nilsa nasceu 09 de outubro de 1933 e
faleceu em 24 de julho de 2007. O Sr. Leonardo, que é viúvo, vive numa casinha de
madeira que fica próxima da residência de seu filho, José Pedro.
A família Meyer começa, aqui no Brasil, com Peter Meyer, que nasceu no
Hunsrück, Alemanha, em 1837. Ele era filho de Johann Meyer e de Anna Maria
Schneider. Chegou ao Brasil em dezembro de 1846 e estabeleceu-se na localidade de
Loeffelscheidt, Colônia Santa Isabel. Em 1858 casou-se com Margaretha Hammes, filha
de Johann Hammes e de Margaretha Ehmann.
O casal teve um total de sete filhos. São eles:
1 – João (1862-1948), casado com Gertrudes Loffy, filha de Peter Loffy e de Ana
Petry.
2 – José (1863-1944), casado com Elisabetha Luisa Steffens, filha de Johann Jakob
Steffens e de Catarina Blasius. Ao ficar viúvo, casou-se com Gertrudes Weber, filha de
Miguel Weber e de Bárbara Petri.
3 – Ana Maria (1864-1932), casada com Henrique Eli, filho de Guilherme Eli e de

Margaretha Fritzen. Ao ficar viúvo, casou-se com José Loffy, filho de Peter Loffy e de
Anna Maria Wilbert.
4 – Elisabeth (1867-), casada com Jorge Francisco Hoepers, filho de Francisco
Ferdinand Hoepers e de Maria Rodius.
5 – Peter (1869-1938), casado com Ana Jochem, filha de Pedro Jochem e de Maria
Loffy.
6 – Francisco (1871-1942), casado com Helena Sebold, filha de Franz Bartolomeu
Sebold e de Catarina Fasel.
7 – João Pedro (1875-1901), casado com Cristina Kletenberg, filha Cornélius
Kletenberg e de Gertrudes Michels.
José Meyer, segundo filho do casal Peter Meyer e Margaretha Hammes, nasceu no dia
10 de julho de 1863, em Loeffelscheidt, Colônia Santa Isabel, e faleceu no dia 07 de
outubro de 1944, em Teresópolis, Águas Mornas. Casou-se, primeiramente, com
Elisabetha Luisa Steffens (1864-), filha de Johann Jacob Steffens e de Catharina
Blasius, com quem teve um filho, Pedro Meyer, que foi casado com Maria Hass (1895), filha de Johann Heinrich Hass e de Ana Schürhaus.
Com a segunda esposa, Gertrudes Weber (1871-), filha de Miguel Weber e de Bárbara
Petri, ele teve os seguintes filhos:
1 – Augusto.
2 – Bárbara (1892-), casada com Henrique Vanbömmel, filho de Guilherme
Vanbömmel e de Ana Hensing.
3 – Emerência (1893-). (Pode ser Emerenciana)
4 – João (1893-), casado com Guilhermina Back (1901-1968), filha de Pedro Back e de
Guilhermina Kösters. Obs.: o Sr. Leonardo Meyer mencionou como sobrenome,
Küster.
5 – Florência (1895-1976), casada com Teodoro Hang (1894-1976) filho de João Hang
e de Gertrude Röcker.
6 – Antônio (1897-), casado com Apolônia Schmitz Henckel (1901-), filha de Jacob
Henckel e de Maria Schmitz.
7 – Miguel (1906-1973), casado com Helena Petri (1905-), filha de Felipe Petri e de
Margarida Back.
8 – Catarina (1911-1945), casada com Guilherme Nicolau Franzner, filho de Nicolau
Pedro Franzner e de Elisabetha Hillesheim.
9 – Emma (1913-1959), casada com Evaldo Gervin (1907-1976).
Filhos do Sr. João Meyer Sobrinho (número 4 acima) e de Guilhermina Back:
1 – Maria, casada com Carlos Steinbach.
2 – Paula, casada com José Küster (ou Köester).
3 – Leonardo, casado com Nilsa Maria Loch, filha de João Bernardo Loch e de Maria
Hinckel.
4 – Hilda, casada com Augusto Horst.
5 – Elsa, casada com Baldoino Hawerroth.
6 – Raulino, casado com Norma Mees.
7 – Fredolino, que faleceu criança.
8 – Litvina, que faleceu criança.
9 – Jerônimo (1925-1925).

Família de João Meyer Sobrinho e de Gertrudes Weber. Da esquerda para à direita: Hilda, que
foi casada com augusto Horst; Elsa, que foi casada com Baldoino Haveroth; dona Guilhermina
Back, filha de Pedro Back e de Guilhermina Küster; Raulino, que foi casado com Norma Mees;
Sr. João Meyer Sobrinho, filho de José Meyer e de Gertrudes Weber; Maria, que foi casada com
Carlos Steinbach; Paula, que foi casada com José Küster e, por último, Leonardo Meyer, que foi
casado com Nilsa Maria Loch, filha de João Bernardo Loch e de Maria Hinckel. Segundo o Sr.
Leonardo, quando foi feita esta imagem ele tinha uns 16 anos, portanto, a foto deve ser mais ou
menos de 1945. A casa que aparece atrás é da família, no Morro dos Meyer.

Bodas de Ouro de Leonardo Meyer e de Nilsa Maria Loch, em 2002, celebrada pelo Padre
Timóteo Steinbach.

Diácono Osmar Pfleger, Padre Timóteo Steinbach, Sr. Leonardo, d. Nilsa e diácono Osni Jasper.

Certificado de Reservista do Sr. Leonardo.

As três irmãs: Nilsa (ex-professora e esposa do Sr. Leonardo Meyer),
Cecília e Francisca Loch.

