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Vista parcial de Jequitinhonha. 

 

 

 

Localização: 

 

O município de Jequitinhonha, com uma 

área de 3 526 km e 228 metros de altitude situa-

se no nordeste do Estado de Minas Gerais e está 

inserido na região denominada "Vale do 

Jequitinhonha", precisamente no Baixo 

Jequitinhonha, onde participa, juntamente com 

outros municípios, da Associação dos 

Municípios do Baixo Jequitinhonha. Fica 

localizada a 685 km de Belo Horizonte, às 

margens do Rio Jequitinhonha sendo próximo dos municípios Joaíma e Felisburgo além de se 

situar a 43 km a Sul-Oeste de Almenara a maior cidade nos arredores. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-joaima.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-felisburgo.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-almenara.html


História: 

 

O  município de Jequitinhonha teve sua origem em um povoado formado em 29 de 

setembro de 1811 pelo Alferes Julião Fernandes Taborda Leão, que recebera ordens da coroa 

portuguesa de proteger o rio Jequitinhonha, que se supunha ser rico em diamantes. Deste 

modo se iniciaram as primeiras plantações e criações de gado na região. O nome inicial da 

povoação foi "Sétima Divisão Militar de São Miguel" pois o fundador chegou à região no dia 

em que a igreja católica celebra a festa do Arcanjo São Miguel. Depois, o nome foi alterado 

para Freguesia de São Miguel da Sétima Divisão; Vila de Jequitinhonha; e, finalmente, 

Jequitinhonha. 

     Seus habitantes primitivos foram os índios Machacalis ou Patascos, descendentes dos 

Tapuias nas povoações que se localizavam de Aldeias e Faranchos, distantes 3 a 36 Km, 

respectivamente da Sede Municipal. Sabe-se que eles foram exterminados pelas doenças ou 

massacrados pelo invasor que lhes arrebatou as terras. 

A localização da cidade se prendeu à razões de segurança militar e à circunstância de 

ali se achar a barra do rio São Miguel, cujo percurso dava fácil acesso ao local em que foram 

encontrados índios que poderiam ser catequizados. 

Inicialmente foram construídas 2 casas, sendo uma no lugar denominado Roda e outra 

no centro do Povoado, e instaladas as primeiras fazendas de criação e as primeiras lavouras, 

nas quais se empregavam processos rotineiros e instrumentos primitivos de trabalho. A sede 

municipal de Jequitinhonha conserva, até hoje, algumas construções do século XIX, mas o 

conjunto mais representativo é do início do século XX, com casas nos estilos colonial, 

neoclássico e eclético. Jequitinhonha, topônimo de origem indígena que significa rio largo 

cheio de peixes, tornou-se município em 30 de agosto de 1911 através da Lei Estadual nº 556.   

 O rio Jequitinhonha é um curso de água que banha 

os estados de Minas Gerais e da Bahia, no Brasil. Nos 

primeiros relatos do padre jesuíta João de Aspiculeta 

Navarro, de 1555, registros da primeira expedição saindo da 

foz, em Belmonte, futuro entreposto para a produção 

cacaueira, e seguindo por “350 léguas” (2,1 mil km) a 

procura do ouro, que só seria encontrado no século XVIII. 

No rastro do ouro, o diamante, a ocupação do entorno do 

Jequitinhonha e a dizimação dos primeiros habitantes                                                                          

ainda vivos nas pinturas rupestres da margem do rio.     

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alferes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Jequitinhonha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diamante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curso_de_%C3%A1gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


Serviços Gerais: 

 

  Supermercados: 

 

- Supermercado Padre Cícero; 

- Supermercado Baratão; 

- Supermercado 5 Estrelas; 

- Supermercados do Vale; 

- Comercial Magnólia; 

- Supermercado Pague Pouco; 

- Horti Frute Bom Preço; 

- Outros. 

 

Restaurantes: 

 

 - Lanchonete Opção; 

 - Restaurante Bela Vista; 

 - Matoso Lanches; 

 - Sabores Do Vale; 

 - Mark's Burguer; 

 - Outro. 

 

Operadoras de Celular: 

- A cidade de Jequitinhonha-MG é coberta por 3 operadoras de telefonia celular: Claro, 

Vivo, Tim. 

 

 

https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g2350237-d8161322-Reviews-Lanchonete_Opcao-Jequitinhonha_State_of_Minas_Gerais.html
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g2350237-d5381826-Reviews-Restaurante_Bela_Vista-Jequitinhonha_State_of_Minas_Gerais.html
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g2350237-d6003824-Reviews-Matoso_Lanches-Jequitinhonha_State_of_Minas_Gerais.html
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g2350237-d8187916-Reviews-Sabores_Do_Vale-Jequitinhonha_State_of_Minas_Gerais.html
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g2350237-d5735056-Reviews-Mark_s_Burguer-Jequitinhonha_State_of_Minas_Gerais.html


Agentes Financeiros: 

 

- Banco do Brasil; 

- Banco Itaú; 

- Sicoob; 

- Banco do Bradesco; 

- Caixa Econômica Federal; 

- Banco Postal. 

 

Educação: 

 

- 01 Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio com 1.500 alunos; 

- 02 Escolas de 5ª a 8ª séria com 900 alunos; 

- 01 Escola de ensino médio particular com autorização para funcionar cursos de 

qualificação profissional;  

- 01 Centro supletivo (CESEC);  

- ULBRA – Universidade Luterana do Brasil - Polo Jequitinhonha; 

- Colégio Pirâmide: Cursos Técnicos; 

- 07 Escolas estaduais de ensino de 1ª a 4ª série;  

- 02 Pré-escolares e ensino fundamental particulares com 200 alunos; 

- Projetos Públicos de ensino de jovens e adultos nas zonas urbana e rural;  

- Biblioteca Pública Municipal; 

- 02 Telecentros; 

- 01 Centro Vocacional Tecnológico - CVT (Regional). 

 

 

 



Esporte e Lazer: 

 

- Clube Campestre; 

- Clube Associação Atlética Banco do Brasil - AABB; 

- Área de Eventos, às margens do Rio Jequitinhonha; 

- 01 Estádio de Futebol; 

- 05 Ginásios Poliesportivos;  

- Cachoeiras e Serras (Reserva Biológica da Mata Escura); 

- 01 Parque de Exposição de animais e Eventos. 

 

Segurança: 

 

- Polícia Militar; 

- Polícia Civil; 

- Polícia Rodoviária; 

- Polícia Florestal;  

- Tiro-de-Guerra 04-041. 

 

Assistência Social: 

 

- 01 Secretaria de Assistência Social; 

- 01 Agência Regional do INSS; 

- 01 CRAS (Centro de Referência e Assistência Social); 

- 01 CAPS (Centro de Assistência Psico-Social); 

- 01 APAE (Associação de Pais e Amigos de Excepcionais). 

 

 

 



Referências Bibliográficas: 

 

História, Prefeitura Municipal de Jequitinhonha. Disponível em: 

<http://www.jequitinhonha.mg.gov.br/index.php/cidade/historia>. Acesso em: Maio, 2018. 

 

Bacia do Rio Jequitinhonha, Cemig. Disponível em: <http://www.cemig.com.br/pt-

br/A_Cemig_e_o_Futuro/sustentabilidade/nossos_programas/ambientais/peixe_vivo/Paginas/rio_jequitinho

nha.aspx>. Acesso em: Maio, 2018. 

 

Município de Jequitinhonha, Cidade Brasil. Disponível em: <https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-

jequitinhonha.html>. Acesso em: Maio, 2018. 

 

Rio Jequitinhonha, MG – Brasil, Flickr. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/gildazio-

brasil/4974930631>. Acesso em: Maio, 2018. 

 

Jequitinhonha – MG, Wikipédia. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Jequitinhonha>. Acesso em: Maio, 2018. 

 

 

 

 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-jequitinhonha.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-jequitinhonha.html
https://www.flickr.com/photos/gildazio-brasil/4974930631
https://www.flickr.com/photos/gildazio-brasil/4974930631
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jequitinhonha

