Nova Era
Minas Gerais - MG
Histórico
Os primitivos habitantes da região Siderúrgica onde hoje se situa o município, foram os
portugueses Antônio Dias de Oliveira e os irmãos Camargos, que atingiram a região entre 1703 e
1705. Atraídos pela riqueza aurífera das margens do Rio Piracicaba, fixaram acampamento para se
dedicarem ao garimpo, fator convidativo para chegada de outros portugueses, nascendo daí uma
pequena povoação. A exaustação das minas e garimpo, acrescendo-se rigor fiscal na tributação do
trabalho, obrigaram os faiscadores e garimpeiros a voltarem suas vistas para atividade
agropecuária, surgindo várias fazendas que abasteciam o já existente arraial de São José da Lagoa,
onde algumas centenas de habitantes já se dedicavam ao comércio e artesanato. A topografia
acidentada e a qualidade das terras do município, pouco contribuíram para o desenvolvimento da
localidade que foi crescendo paulatinamente.
O topônimo “Nova Era” não tem explicação histórica, tendo sido escolhido pelo então
Governador do Estado Minas Gerais, Benedito Valadares, visando talvez a que, com a construção
da estrada de ferro e as indústrias vizinhas, pudesse iniciar no município recém-criado, uma “nova
era” de progresso.
Gentílico: novaerense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de São José da Lagoa, pela lei provincial nº 384, de 0910-1848, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Itabira.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de São José da Lagoa, figura
no município de Itabira. .
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Elevado à categoria de município com a denominação de Presidente Vargas, pelo decretolei estadual nº 148, de 17-12-1938, desmembrado de Itabira. Sede no atual distrito de Presidente
Vargas (ex-São José da Lagoa). Constituído do distrito sede. Não temos a data de instalação.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído do
distrito sede.
Pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, o município de presidente Vargas passou
a denominar-se Nova Era.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais
São José da Lagoa para Presidente Vargas, alterado pelo decreto-lei estadual nº 148, de 17-121938.
Presidente Vargas para Nova Era, alterado pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943.

