Careaçu
Minas Gerais - MG
Histórico
A formação do primitivo núcleo se atribui aos apreciáveis contingentes humanos que
afluiam à região, atraídos pela lavra do ouro, e se fixavam às margens do Sapucaí, em terras
férteis, de localização magnífica e rica fauna. Numerosas famílias estimuladas por tão
auspiciosas notícias, vieram a se ocupar, em especial, da lavoura e da pecuária, isto por volta de
1750.
Em 1802 foi erguido, por João Antônio da Rocha, o primeiro templo religioso sendo
dessa época, referências sobre a “Ermida de Volta Grande”, em torno da qual desenvolveu o
povoado.
A sede municipal está localizada à margem direita do rio Sapucaí. Suas terras são
constituídas, em sua maior parte, de imensas várzeas e se prestam bastante à cultura do arroz.
A origem do nome prende-se ao fato de o Rio Sapucaí traçar perto da cidade uma grande
volta. Daí, o topônimo Careaçu, que no idioma tupi-guarani significa “volta grande”.
Gentílico: careaçuense
Formação Administrativa
Distrito criado com denominação de Volta Grande, pela lei provincial nº 2779, de 19-091891, lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de São Gonçalo do Sapucaí.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Volta Grande, figura no
município de São Gonçalo do Sapucaí.
Assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920.
Pela lei estadual n 843, de 07-09-1923, o distrito de Volta Grande passou a denominar-se
Careassu e foi transferido do município de São Gonçalo do Sapucaí para Santa Rita do Sapaucaí.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Careassu (ex-Volta
Grande), figura no município de Santa Rita do Sapucaí (ex-São Gonçalo do Sapucaí).
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto lei estadual nº 1058, 31-12-1943, o distrito de Careassu passou a ser grafado
Careaçu.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de Careaçu (exCareassu), figura no município de Santa Rita do Sapucaí.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Elevado à categoria de município com a denominação de Careaçu, pela lei estadual nº
1039, de 12-12-1953, desmembrado de Santa Rita do Sapucaí. Sede no antigo distrito de
Careaçu. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-10-1954.
Em divisão territorial datada de I-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Volta Grande para Careassu, alterado pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923.
Transferência distrital
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, transfere o distrito de Careassu (ex-Volta Grande) do
município de São Gonçalo do Sapucaí para Santa Rita do Sapucaí.
Retificação de grafia
Careassu para Careaçu, alterada pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943.

