Turvolândia
Minas Gerais - MG
Histórico
A região de Pouso Alegre, de onde foi desmembrado o município, foi desbravada em fins do
século XVI por bandeirantes paulistas à procura de ouro. Segundo se sabe, foram Manoel
Wenceslau Pimentel e capitão Possidônio Gonçalves de Carvalho, os primeiros habitantes das terras
do município de Turvolândia. Ali se instalaram e organizaram suas fazendas, desenvolvendo a
agricultura e a pecuária. A cidade começou a formar-se quando, por volta de 1850, esses
fazendeiros deliberaram oferecer terrenos para quem ali quisesse se instalar definitivamente.
Construíram uma igreja dedicada à Nossa Senhora do Rosário, em cujas imediações foram
aparecendo algumas casas de lavradores e comerciantes, surgindo o povoado, conhecido
inicialmente por “Turvo”.
A fertilidade das terras, própria para a agricultura e pecuária, foram fatores importantes para
o desenvolvimento do povoado, formando uma base de riqueza na qual ficou solidamente fundada a
economia do local.
A origem do topônimo Turvolândia está ligada ao Rio Turvo que atravessa o município.
Gentílico: turvolandense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Retiro, pela lei provincial nº 2402, de 05-11-1877, e
lei estadual nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Pouso Alegre.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Retiro figura no município
de São Gonçalo do Sapucaí.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.
Pelo decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1948, o distrito de Retiro perdeu partes do seu
território para o novo distrito de Paiolinho do município de Gimirim.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Retiro figura no município de São
Gonçalo do Sapucaí.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado á categoria de município com a denominação de Turvolândia, pela lei estadual nº
2764, de 30-12-1962, desmembrado de São Gonçalo do Sapucaí. Sede no atual distrito de
Turvolândia (ex-Retiro). Constituído o distrito de Sede. Instalado em 01-03-1963.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica distrital
Retiro para Turvolândia, alterado pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962.
Transferência distrital
Em 1911, o distrito de Retiro, foi transferido do município de Pouso Alegre para o de São
Gonçalo do Sapucaí.

