Rio Vermelho
Minas Gerais - MG
Histórico
Pouco se sabe sobre a fundação de Rio Vermelho. Segundo tradição, o arraial iniciou-se no
lugar denominado Magalhães, cognome do primeiro habitante do lugar que, ao morrer, legou a
Nossa Senhora da Penha mais de 100 alqueires de terra, que constituem, atualmente, a cidade de
Rio Vermelho. Parece que o povoado surgiu à beira do rio Vermelho por ser ponto de cruzamento
das estradas de Diamantina para Minas Novas e Filadélfia (hoje Teófilo Otoni) e entre Sêrro,
Peçanha, São João Evangelista e Guanhães.
O Sr. Nelson de Sena, em sua “Memória Histórica e Descritiva do Município do Sêrro”,
publicada em 1892, afirma ter sido o arraial fundado em 1776 por Antônio Gonçalves Torreão.
No “Anuário Histórico e Geográfico de Minas”, de 1909, o Dr.Nelson de Sena apresenta as
seguintes notas sobre Rio Vermelho: “a Paróquia de Nossa Senhora da Penha do Rio Vermelho foi
criada por Alvará régio de 1817, no Govêrno de Minas, de D. Manoel de Portugal e Castro. A
primeira escola pública do arraial data de 9 de novembro de1878 (Lei nº 2 478) e desde 1881 foi
aí criada uma agência de correios (linha postal para o Sêrro).
“Pelo desenvolvimento da localidade (bons prédios, três templos, várias ruas e praças e
forte comércio) e devido à rivalidade de Partidos, nas duas famílias que dominavam o arraial, foi
Rio Vermelho, no regime monárquico, proposto para sede de uma vila o que não chegou a ser
realizado”.
Pelo Livro de Batizados nº 2, o mais antigo dos existentes no arquivo paroquial da
localidade, datado de 1810, já se encontrava nessa época em Rio Vermelho o Padre José Barrêto.
Existiram no distrito dois partidos políticos: ”O Tanajura” e o “O Formigão”. Este chefiado pelo
Padre Francisco de Paula Câmara e Gabriel Pereira dos Santos e aquele por Honório Lopes de
Figueiredo e Bernardino dos Santos Carvalhais. Pelo Jornal “O Rio Vermelho”, editado de 1915 a
1923, cujo lema principal era trabalhar pela elevação do distrito de paz à categoria de vila e
criação do município, sabe-se de vários fatos e acontecimentos do arraial nesse período, tais
como: a criação da Escola São José, em 1º de outubro de 1914, com curso primário e um curso
especial de Português e Francês; a fundação do Grêmio Literário Afonso Celso, em 1917; a
existência, em 1920, da Comissão Pro-Vila e a criação das bandas de música Nossa Senhora do
Socorro e Santa Cecília, em 1920 e 1921, respectivamente.
Em 1938, pela Lei nº 148, foi o distrito de Rio Vermelho elevado à categoria de município,
conservando o mesmo nome, cujas origens se devem ao rio que atravessa o território municipal de
oeste a leste, rio este denominado Vermelho, devido à tonalidade avermelhada de suas águas.
Gentílico: rio-vermelhense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Nossa Senhora da Penha do Rio Vermelho, por
Alvará de 1617 e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Sêrro.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Nossa Senhora da Penha
do Rio Vermelho, figura no município de Sêrro.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Elevado à categoria de município com a denominação de Rio Vermelho, pelo decreto-lei
estadual nº 148, de 17-12-1938, desmembrado de Serro. Sede no atual distrito de Rio Vermelho
(ex-Nossa Senhora da Penha do Rio Vermelho). Constituído de 2 distritos: Rio Vermelho e Mãe
dos Homens do Turvo, ambos desmembrados de Sêrro. Não temos a data de instalação.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 2
distritos: Rio Vermelho e Mãe dos Homens (ex-Mãe dos Homens do Turvo).
Pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, é criado o distrito de Pedra Menina e
anexado ao município de Rio Vermelho.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 3 distritos: Rio
Vermelho, Mãe dos Homens e Pedra Menina.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, desmembra do município de Rio Vermelho o
distrito de Mãe dos Homens. Elevado à categoria de município com a denominação de
Materlândia.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos: Rio
Vermelho e Pedra Menina.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Nossa Senhora da Penha do Rio Vermelho para Rio Vermelho, alterado pelo decreto-lei estadual
nº 148, de 17-12-1938.
Fonte : Enciclopédia dos Municípios Brasileiros Volume XXVII Ano 1959.

