Santa Cruz de Minas
Minas Gerais - MG
Histórico
Localizado entre São João del Rei e Tiradentes, bem à margem direita do Rio das
Mortes, Santa Cruz de Minas é o menor e um dos mais novos municípios do Brasil. O pequeno
distrito emancipado em 1995 possui apenas 3 km2.
Seu processo histórico está fortemente ligado ao das Vilas de São João del Rei e São
José del Rei, atual Tiradentes, município ao qual pertenceu até sua emancipação em 1995. Seu
primeiro nome foi Arraial do Córrego. O nome Santa Cruz de Minas foi inspirado em um
cruzeiro colocado em frente à Matriz de São Sebastião, em 1937.
Hoje, a base econômica do município é a extração e beneficiamento de areia de quartzo
e indústria de beneficiamento de cal. Mas, Santa Cruz já começa a perceber sinais positivos
relacionados à atividade turística através dos visitantes que ali chegam à procura das várias
lojas de móveis em estilo colonial e objetos artesanais para decoração em ferro forjado,
cerâmica, fibra de taboa, dentre outros, concentradas principalmente na Avenida Ministro
Gabriel Passos. Na afirmação de sua vocação para o fazer artesanal, a cidade já conta,
inclusive, com duas associações de artesãos – a Associação Porto Real Arte e a Corporação de
Artesãos de Santa Cruz de Minas.
Em 19 de abril de 2003, por estar também na rota da Estrada Real, Santa Cruz de Minas
recebeu do governo estadual um monumento em aço que assinala o “marco zero” dessa antiga
rota histórica, trazendo-lhe mais um bom incentivo para investir no turismo e aderir ao Circuito
Trilha dos Inconfidentes. O monumento está junto a um de seus atrativos naturais – a
Cachoeira do Bom Despacho, localizada na base da Serra do Lenheiro.
Santa Cruz de Minas realiza seu principal evento em 20 de janeiro, quando festeja São
Sebastião, seu Santo Padroeiro.
Gentílico: santacruzense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Santa Cruz de Minas, pela lei estadual n.º 2764,
de 30-12-1962, subordinado ao município de Tiradentes.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o distrito de Santa Cruz de Minas, figura
no município de Tiradentes.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1991.
Elevado à categoria de município com a denominação de Santa Cruz de Minas, pela lei
estadual nº 12030, de 21-12-1995, desmembrado de Tiradentes. Sede no antigo distrito de
Santa Cruz de Minas. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997.
Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

