Santa Rita de Jacutinga
Minas Gerais - MG
Histórico
O local onde está situada a cidade de Santa Rita de Jacutinga pertencia às antigas Áreas
Proibidas do Sertão da Mantiqueira. Seus primitivos habitantes foram os índios tupinambás,
localizados na cachoeira das Areias, no Pico do Papaguaio, no Alto Monte Calvário, etc. A
presença dos silvícolas na região foi diminuindo gradativamente até 1800, com o aparecimento
do homem civilizado, não existindo, atualmente, dois lugares com nomes indígenas: Itaboca e
Pirapetinga.
Francisco Rodrigues Gomes é considerado o fundador do povoado que deu origem à
atual cidade, tendo construído sua casa num dos claros da floresta que cobria os morros ali
existentes. De sua residência se descortina se descortinava largo panorama e daí o nome Boa
Vista dos Gomes, que ainda hoje designa as terras que a circundam.
Procedente de Santa Rita de Ibitipoca, sua terra natal, Francisco Rodrigues Gomes
trouxera consigo, para a nova região em que se instalara, uma imagem de Santa Rita e sua
presença na localidade fez com que seus moradores passassem a chama-la de Santa Rita. Devido
à existência de grande quantidade da ave denominada “Jacutinga”, os habitantes, mais tarde,
ampliaram o nome do novel povoado, que passou a ser conhecido, então, como Santa Rita de
Jacutinga.
Atraídos pelas notícias a respeito da riqueza da zona e pelos laços de amizade que as
ligaram ao seu fundador, numerosas famílias como os Ozórios, os Caetanos, os Ferreiras se
dirigiram para o novo povoado e aí fixaram residência, tendo contribuído, largamente, para o
desbravamento do município. Dedicaram-se, inicialmente, à extração de ouro e, mais tarde, à
agricultura, com o emprego de processos rudimentares de trabalho.
Francisco Tereziano Fortes, o grande escravocrata, estabeleceu-se, em definitivo, na
fazenda de Santa Clara e abriu novos rumos para a zona, realizando execelentes melhoramentos
em sua propriedade.
A cidade foi, então, crescendo rapidamente; foram fundadas várias fazendas e Francisco
Rodrigues Gomes obteve diversas terras por intermédio de Francisco Dionísio Fortes, guardamor do Rio Preto.
Gentílico: santa-ritense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Jacutinga, pela lei provincial nº 976, de 0-2-061859, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Rio Preto.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Jacutinga figura no
município de Rio Preto.
Assim permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920.
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, o distrito de Jacutinga tomou o nome de Santa
Rita de Jacutinga.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Santa Rita de Jacutinga
(ex-Jacutinga) figura no município de Rio Preto.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Elevado à categoria de município com a denominação de Santa Rita de Jacutinga, pelo
decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, desmembrado de Rio Preto. Sede no antigo
distrito de Santa Rita de Jacutinga. Constituído de 2 distritos: Santa Rita de Jacutinga e Itaboca
(ex-Boqueirão), ambos desmembrados de Rio Preto. Não temos a data de instalação.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos:
Santa Rita de Jacutinga e Itaboca

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Jacutinga para Santa Rita de Jacutinga, alterado pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXVII ano 1959.

