Periquito
Minas Gerais - MG
Histórico
Era uma vez... Era uma vez, não. Essa não é a melhor forma de começar uma história tão boa
como esta que vai ser contada agora. Esta história é rica e pretensiosa. O ano é 1939. Exatos 70 anos.
E assim nossa história começa.
O fazendeiro Waldemiro Barrel pagou, como promessa a São Sebastião, 15 alqueires de terra,
destinadas à formação de uma vila dentro do território do município de Açucena. Na época, ele não
sabia, mas aquele pedaço de terra tinha tudo para crescer e dar certo
O nome escolhido? Periquito. Desde sempre, este nome esteve ligado às pequenas aves da
espécie Melopsittacus undulatos, da família Psittacidae, que povoam a região
Uma das maiores bacias hidrográficas de Minas Gerais estava ali: o Rio Doce. Assim, a
prosperidade da agricultura já estava garantida. Não deu outra. Vieram pessoas, pioneiros.
Construíram casas. Tiveram filhos e filhas. O povoado cresceu
Veio a Estrada de Ferro Vitória a Minas - EFVM e, com ela, mais gente. Através da ferrovia,
cargas e passageiros eram transportados de Itabira a Vitória – capital do Espírito Santo. Vieram os
ferroviários.
O povoado ia ficando importante. O lugarejo virou parada obrigatória do trem de ferro. Da
velha Maria Fumaça. O movimento de pessoas e mercadorias na estação era intenso. Como o trem
escoava a produção para o litoral, o lugar ficou conhecido. Gente de todo lugar passava por ele.
Muitos gostaram. E, simplesmente, ficaram
Com todos estes pontos a favor e muita vontade de crescer, a população do distrito de
Periquito tentou a emancipação política e administrativa do município de Açucena. Formaram
associações, juntaram documentos, lutaram, até conseguirem criar a Comissão Distrital Unidos de
Periquito – CODUP, responsável legal pelo processo de emancipação e essencial em todo o caminho
percorrido.
Gentílico: periquitense
Formação administrativa
Distrito criado com a denominação de Periquito, pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962,
subordinado ao município de Açucena.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o distrito de Periquito, figura no município de
Açucena.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1991.
Elevado à categoria de município com a denominação de Periquito, pela lei estadual nº 10703,
de 27-04-1992, desmembrado de Açucena. Sede no antigo distrito de Periquito. Constituído de 3
distritos: Periquito, Pedra Corrida e São Sebastião do Baixio, todos desmembrados de Açucena.
Instalado em 01-01-1997.
Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído de 3 distritos: Periquito,
Pedra Corrida e São Sebastião do Baixio.
Assim permanecendo em divisão territorial datada 2007.

