Corupá
Santa Catarina
Histórico:
Em 1895, chegaram a joinville W. A .Sellin, Axel Von Diringshofen e o agrimensor
Gieseke para medir as primeiras áreas de terras do atual Município de Corupá. Os primeiros
colonizadores do povoado foram Otto Hillbrecht e seus filhos Otto e Wilhelm Ehrhardt e sua
esposa, que chegaram em julho de 1897. No mesmo ano, foram seguidos por outras famílias,
todas alemães e que aqui tiveram de enfrentar uma série de obstáculos, desde o ataque dos
índios e animais ferozes até o trato da terra bruta e a falta de meios de locomoção.
Com três anos de fundação, em 1900, foi construída a primeira escola, cujos os
professores ensinavam em indioma alemão, por falta de quem ensina-se em português.
O fator decisivo para o desenvolvimento do local foi a construção da estrada de ferro
que, iniciada em 1910, ligou o porto de São Francisco ao planalto de Santa Catarina.
Inicialmente o Município era conhecido pelo o nome de Hansa-Humboldt, em
homenagem ao cientista alemão Barão Alexandre Von Humboldt.
Em 1958, o Município foi emancipado, passando a chamar-se Corupá, nome de
origem tupi-guarani.
Gentílico: corupaense
Formação Administrativa:
Distrito criado com a denominação de Hansa, pela lei municipal nº 124, de 07-061907, subordinado ao município de Joinville.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Hansa figura no
município de Joinville.
Pelo decreto-lei estadual nº 86, de 31-03-1938, transfere o distrito de Hansa do
município de Joinville para o de Jaraguá.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Hansa
permanece no município de Jaraguá.
Pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943, o distrito de Hansa passou a
denominar-se Corupá e município de Jaraguá a denominar-se Jaraguá do Sul.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito já denominado Corupá figura no
município de Jaraguá do Sul.
Elevado à categoria de município com a denominação de Corupá, pela lei estadual nº
348, de 21-06-1958, desmembrado de Jaraguá do Sul. Sede no antigo distrito de Corupá.
Constituído do distrito sede. Instalado em 25-07-1958.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.
Alteração Toponímica Distrital:

Hansa para Corupá alterado, pelo decreto-lei estadual nº 941, de 31-12-1943.

