São João Evangelista
Minas Gerais - MG
Histórico
Desbravou a região, onde se localiza o município, um certo capitão Ildefonso que para aí se
teria transferido com família numerosa, entre 1815 e 1820. Em 1870, aproximadamente, dois
filhos desse primeiro desbravador, Valeriano e Henrique, já fazendeiros, doaram dois alqueires de
terra (9,68 há) para a fundação de um povoado. Possivelmente, como em vários outros municípios
mineiros, a primeira edificação foi uma capela, em torno da qual se erigiram pequenas casas de
pouso para os fazendeiros que viessem assistir aos ofícios divinos. Com o tempo, moradores
outros se foram fixando e o arraial se formou. Guarda a tradição local o nome de alguns destes
primeiros moradores: Antônio Pedro Gonçalves, Valeriano Coelho da Rocha, Manoel Coelho da
Rocha, João Gualberto Gonçalves, José Pedro Gonçalves, Antônio Pedro Gonçalves, Sebastião da
Costa Rocha, Zeferino Monteiro de Carvalho, Cornélio José Pimenta, Arthur Borges Amaral,
Santos José Ribeiro, Raimundo e Clarimundo José Alves, Vicente e Honório Luiz da Rocha, além
de outros que se constituíram em troncos de famílias até hoje radicadas, em sua maioria, no
município.
O primitivo topônimo foi São João do Idelfonso, em homenagem a Idelfonso Coelho da
Rocha, primeiro desbravador. Com o desenvolvimento do arraial, passou a denominação para São
João Novo, acreditando uns prender-se o designativo ao aspecto “novo” do arraial e, outros, para
evitar confusões com uma localidade de nome parecido (São João Batista); em 1880, o topônimo
foi definitivamente fixado em São João Evangelista do Suaçuí, naturalmente por encontrar-se o
arraial na bacia do rio Suaçuí Grande. Finalmente, em 1882, por proposição dos então deputados,
padres Alexandre Generoso de Almeida e Silva e Venâncio Ribeiro de Aguiar Café, passou a
denominar-se São João Evangelista que permanece. Em 1880, foi criada a freguesia, com este
último nome.Em 1891, com a separação da Igreja do Estado, elevou-se o distrito de paz,
prosseguindo o seu desenvolvimento até 1911, quando foi criado o município, sendo então
desmembrado do de Peçanha, a que vinha subordinado.
Gentílico: evangelistano
Formação administrativa
Distrito criado com a denominação de Nossa Senhora de São João do Suassuí, pela lei
provincial nº 2654, de 04-11-1880, confirmado pela lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado
a vila de Rio Doce.
Pela lei provincial nº 2766, de 13-09-1881, vila de Rio Doce foi elevada á condição de
cidade com a denominação de Suassuí.
Pela lei provincial nº 2995, de 19-10-1882, o distrito Nossa Senhora de São João do
Suassuí tomou a denominação de São João Evangelista.
Pela lei provincial nº 3446, de 28-09-1887, o município de Suassuí passou a denominar-se
Peçanha.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de São João Evangelista (exNossa Senhora de São João do Suassuí), figura no município de Peçanha (ex-Suassuí).
Elevado à categoria de vila com a denominação de São João Evangelista, pela lei estadual
nº 556, de 30-08-1911, desmembrado de Peçanha. Sede no antigo distrito de São João Evangelista.
Constituído de 2 distritos: São João Evangelista e São Sebastião dos Pintos, criado pela referida
lei estadual acima citada. Instalada em 01-06-1912.

Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920, a vila é constituída de 2
distritos: São João Evangelista e São Sebastião dos Pintos.
Pela lei estadual nº 843, de 07-09-1923, a vila de São João Evangelista adquiriu do
município de Peçanha o distrito de Coluna (ex-Santo Antônio da Coluna), alterada pela esta referida
lei acima citada.
Elevado à condição de cidade com a denominação de São João Evangelista, pela lei
estadual nº 893, de 10-09-1925.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 3
distritos: São João Evangelista, Coluna e São Sebastião dos Pintos.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1950.
Pela lei nº 1039, de 12-12-1953, desmembra do município de São João Evangelista o
distrito de Coluna. Elevado à categoria de município. Sob a referida lei acima citada o distrito de
São Sebastião dos Pintos tomou a denominação de Nelson de Sena.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos: São
João Evangelista e Nelson de Sena (ex-São Sebastião dos Pintos).
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-I-1979. é constituído de 2
distritos: São João Evangelista e Nelson de Sena (ex-São Sebastião dos Pintos).
Pela lei estadual nº 8285, de 08-10-1982, é criado o distrito de São Geraldo do Baguari
(ex-povoado) e anexado ao município de São João Evangelista.
Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído de 3 distritos: São João
Evangelista e Nelson de Sena e São Geraldo do Baguari.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Nossa Senhora de São João do Suassuí para São João Evangelista, alterado pela lei provincial nº
2995, de 19-10-1882.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXVII – Ano 1959.

