São José do Jacuri
Minas Gerais - MG
Histórico
Os primitivos habitantes da região onde hoje se localiza o município eram índios malalis e
coropós. O próprio topônimo é de origem indígena e pode ser traduzido por “Rio dos Jacus”, a
mesma tradução dada para Jacuhi, parecendo ser uma das expressões corrutela da outra.
Os primeiros brancos que se fixaram aí foram paulistas em busca de ouro; entretanto não há
documentação segura que revele com exatidão a data deste acontecimento, nem o nome dos
desbravadores. Sabe-se, contudo, que já em 4 de maio de 1852 o povoado tinha certa importância,
pois nessa data era elevado a distrito de paz e curato recebendo, na mesma ocasião, o nome de São
José do Jacuri, nome que conserva até hoje.
Desde que os primitivos moradores ai se fixaram em razão do ouro e, computando-se dos
diversos dados sobre a população local, pode-se calcular a data da exaustão das minas; realmente, a
população veio crescendo até 1890, quando atingiu 7455 habitantes na sede do povoado; 10 anos
depois em 1900, esta população reduzida a 3304, parecendo ter sido dessa época a cessação das
atividades mineiras, passando então a agricultura e a pecuária a assumir a importância principal na
vida econômica do município, o que vem acontecendo até nossos dias.
Gentílico: jacuriense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de São José do Jacuri, pela lei provincial nº 672, de 2804-1854, e lei estadual nº 2, de 14-09-1854, subordinado ao município de São João Batista do
Glória (mais tarde Itamarandiba).
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito São José do Jacuri figura no
município de Peçanha.
Assim permanecendo em divisões territoriais datada de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, o distrito de São José do Jacuri, perdeu
parte do seu território para constituir o novo distrito de Coluna do município de São João
Evangelista.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de São José do Jacuri permanece no
município de Peçanha.
.
Elevado à categoria de município com a denominação de São José do Jacuri, pela lei nº 1039,
de 12-12-1953, desmembrado de Peçanha. Sede no antigo distrito de São José do Jacuri.
Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1954.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1993.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros – Volume XXVII ano 1959.

