Joanésia
Minas Gerais - MG
Histórico
A região Bacia do Suaçuí, onde se localiza o município, teve como primitivos bandeirantes
índios de várias tribos, embora no território joanesense não tenham ficado vestígios de sua
presença tida como certa. Somente na metade do século XIX, exatamente em 1850, chegava a este
sítio o Coronel da Guarda Nacional, Antônio Pereira do Nascimento, enviado à região com o
propósito de proceder ao seu desbravamento. O Coronel Nascimento, conhecido por “Vira-Saia”,
e sua comitiva, fundou um povoamento junto à barra do córrego da Joanésia.
Os descendentes do Coronel Antônio Nascimento, o Vira-Saias, 10 anos depois transferiam
a povoação para novo local, às margens do mesmo córrego Joanésia, 2 quilômetros acima de sua
foz. Cresceu o povoado, com a lavoura e criação de gado, fatores decisivos de seu
desenvolvimento, recebendo, em 1891, o nome de Joanésia.
O topônimo originou-se da existência abundante de uma planta nativa na região chamada
“joanésia”, conhecida também por “boleira”.
Gentílico: joanense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Paraiba do Mato Dentro, pela Lei provincial nº 604,
de 21-05-1852.
Pela Lei provincial nº 2848, de 25-10-1881, o distrito de Paraíba do Mato Dentro passou a
denominar-se Joanésia.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Joanésia, figura no
município de Santana dos Ferros.
Assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920.
Pela Lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o município de Santana Ferros tomou o nome de
Ferros.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Joanésia, figura no
município de Ferros.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo Decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938, o distrito de Joanésia deixa de pertencer
ao município de Ferros para ser anexado ao município de Mesquita.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Joanésia passou
figurar no município de Mesquita.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Elevado à categoria de município com a denominação de Joanésia, pela Lei estadual
nº 1039, de 12-12-1953, desmembrado de Mesquita. Sede no antigo distrito de Joanésia.
Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1954.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Paraíba do Mato Dentro para Joanésia, alterado pela Lei provincial nº 2848, de 25-10-1881.

