Joaíma
Minas Gerais - MG
Histórico
Até a criação do distrito, em 1911, o atual município de Joaíma era conhecido como
"Quartéis", "Quartel de Água Branca" ou ainda "Quartéis do Senhor do Bonfim", nomes que lhes
foram dados por causa de um quartel pertencente à Sétima Divisão de São Miguel.
O atual topônimo deriva do nome de um chefe indígena botocudo, que vivia nas
proximidades da antiga vila de São Miguel. Saint-Hilaire o conheceu e o descreve como de baixa
estatura, sem batoques nos lábios e nas orelhas, profundamente interesseiro. Mas deve ter sido de
valor, pois chefiou um grupo em revolta contra os maus tratos infligidos ao gentio por Julião
Fernandes Leão, que comandava uma aldeia nas margens do Jequitinhonha. Com os que o
seguiram fundou uma aldeia próxima ao ribeirão Água Branca.
Em 1892, Cipriano de Sousa chegou com a família ao povoado, proveniente de Santa
Rita (depois Medina), iniciou plantações e construiu a primeira capela, por inspiração do padre
Emerenciano Alves de Oliveira, vigário de São Miguel. Nessa capela, a 6 de agosto de 1900,
realizou-se a primeira festa do Senhor do Bonfim padroeiro local. Chegaram depois, Manuel
Luís e mais cerca de duzentos homens, entre brancos e índios. Radicando-se na foz do ribeirão
Anta Podre, dedicaram-se à lavoura, contribuindo de modo apreciável para o progresso da
localidade. Mais tarde, muitos deles se foram para as margens do Córrego Pavão, deixando o
arraial fundado.
Gentílico: joaimense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Bonfim de Joaíma, pela Lei estadual nº 556, de 3008- 1911, subordinado ao município de Arassuaí.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito aparece com a
denominação
Joaíma e figura no município de São Miguel Jequitinhonha.
Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1-IX-1920, o distrito Joaíma figura
no município então denominado Vila Jequitinhonha.
Pela Lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o município de Vila Jequitinhonha tomou o
nome
de Jequitinhonha e o distrito de Joaíma perdeu território para constituir o distrito de Felizburgo,
no município de Jequitinhonha.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Joaíma, figura no
município de Jequitinhonha.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Elevado à categoria de município com a denominação de Joaíma, pela Lei nº 336,
de 27-12-1943, desmembrado de Jequitinhonha. Sede no antigo distrito de Joaíma. Constituído de
2 distritos: Joaíma e Felizburgo, ambos desmembrados de Jequitinhonha. Instalado em 01-011949.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 2 distritos:
Joaíma e Felizburgo
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela Lei estadual nº 2764, de 30-12-1932, desmembra do município de Joaíma o distrito
de
Felizburgo. Elevado à categoria de município.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela Lei nº 2764, de 30-12-1962, desmembra do município de Joaíma o distrito de
Felizburgo. Elevado à categoria de município.

Pela Lei estadual nº 8285, de 08-10-1982, é criado o distrito de Giru e anexado ao
município de Joaíma.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

