
Rubim – MG 

 

 
Vista parcial de Rubim. 

 

 

Localização: 
 

                                                                                                                        

Rubim é um município brasileiro do estado de 

Minas Gerais ou, mais especificamente, do Baixo 

Jequitinhonha. A região, mais conhecida como 

“Paizão de Minas”, além de pertencer a Mesorregião 

do Jequitinhonha, é localizada na Microrregião de 

Almenara. Distante 784 quilômetros de Belo 

Horizonte, capital estadual, e 1166 quilômetros 

de Brasília, capital federal. A cidade desenvolveu-se 

próximo as margens do rio Rubim do Sul. Se estende por 965,2 km², possui 260 metros de 

altitude e tem como municípios limítrofes Rio do Prado, Jacinto e Almenara. 
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História: 

 

 

Ao cidadão Tiago José de Almeida, em data que não se pode precisar, cabe a primazia 

de ser o primeiro desbravador da região onde se acha o município de Rubim. Ali aportou 

acompanhado de dois camaradas, levando consigo um animal de carga e várias ferramentas 

agrícolas, em busca de pedaço de terra onde se pudesse arranchar. Era o território de então 

habitado por indígenas, cujo principal aldeamento ficava no local em que hoje se encontra a 

sede da Fazenda Iracema. A presença do homem branco civilizado provocou, como era de se 

esperar, grande reboliço entre os silvícolas que, apesar de serem em maior número, foram 

obrigados a se retirar para outro sítio mais afastado. 

  Nessa época, surge na região, vindo do Estado da Bahia, com ordens de ali arranchar 

e expulsar os índios, um engenheiro cujo nome se ignora; cumprindo as instruções recebidas, 

após tremendas lutas com os primitivos habitantes, conseguiu expulsá-los para as matas de 

Umburana. O engenheiro levou sua abertura mais a jusante do córrego do Rubim, abrindo a 

mata nos espaços correspondentes à Fazenda Guaraná, ao Pirajá e à Fazenda Iracema.  “Livre 

o terreno”, o citado engenheiro fez grande derrubada de matas, plantou lavouras, semeou 

diversas sementes e desapareceu meses depois, para nunca mais voltar. Com sua ausência e 

completa falta de notícias a seu respeito, outras pessoas chegando às paragens, apoderaram-se 

dos locais beneficiados e das lavouras já florescentes. 

Sucedendo a Tiago José de Almeida e ao engenheiro baiano, surge na região o Senhor 

Quinto Fernandes Ruas, filho de tradicional família de Pedra Azul, que procurou se apossear 

de um pedaço de terra que, em pouco tempo, já era um “mangueiro”. Quinto, homem lutador, 

idealista e grande amigo de todos aqueles que demandavam o local, tudo facilitava e, em pouco 

tempo, vinha de surgir um pequeno núcleo populacional que ficou cognominado União, nome 

escolhido pelos primeiros moradores devido à harmonia e completa “união” que existia entre 

os seus habitantes. A definição como povoado veio pelos idos de 1918, quando surgiram as 

primeiras casas e cômodos de lojas com depósitos para as mercadorias. A primeira casa, 

construída por major Quinto Ruas, ainda existe, fica na esquina da praça Quinto Ruas, a mesma 

onde hoje funciona o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ao lado desta, veio, edificada em 

seguida, a casa do Sr. Eugênio Silva, hoje pertencente a Paulo Paranhos. 



Com o nome de União, permaneceu até 1923, quando, pela Lei estadual número 843, 

foi criado o distrito de Rubim, com sede no povoado mencionado. Em 1943 foi o distrito de 

Rubim elevado à categoria de município, e hoje a cidade de Rubim tem na pessoa do Sr. Quinto 

Fernandes Ruas o patrono de sua fundação pois comprando as áreas abertas por Tiago José de 

Almeida e, liderando um grupo de interessados, se propôs a fomentar ali um povoado. Entre 

este grupo de interessados se destacaram, pelo entusiasmo, José Ramos, os irmãos Antônio e 

João Nonato, o chefe do clã dos Laurindo, principalmente seu filho, José. Mais tarde tiveram 

a adesão dos Cardoso, da expressiva família Alves, além de um grupo da família Ferraz, 

encabeçado pelo Sr. Melvino Ferraz. Isto ocorria por volta de 1918, quando para aqui chegou 

o Sr. Ubirajara Coelho, casado com D. Helena, filha de D. Ana Alves Lacerda, D. Sinhana, 

que os acompanhava. 

 

Serviços Gerais: 

Supermercados: 

Há mercearias e um supermercado maior mas não do mesmo porte de cidades maiores. Os 

principais são:  

-Supermercado Bom Preço; 

-Supermercado Ricardo; 

-Mercearia do Retalho; 

-Mercearia Planalto; 

-Mercearia Sousa; 

-Mercearia Soares; 

-Mercearia do Geraldo; 

-Mercearia Carvalho; 

-Mercearia do Coelho. 

 

Restaurantes: 

Há 3 no estilo de self-service e prato executivo. São eles: 

- Restaurante Bom Gourmet; 

- Restaurante Casarão; 

- Restaurante do Dega. 



Operadoras de celular:  

Somente sinal da OI na sede do município e no distrito de Itapiru tem sinal da Vivo. 

 

Bancos: 

- Como agência física há apenas uma do Banco do Brasil; 

- Possui correspondente bancário do Bradesco na farmácia Rubim; 

- Agência das Lotéricas que atende Caixa Econômica Federal; 

- Nos Correios também funcionam correspondentes bancários do Banco do Brasil. 

 

Educação: 

Escolas de segundo grau: 

- 1 escola estadual na sede do município (Escola Estadual Walmir Almeida Costa); 

-  1 escola estadual no distrito de Itapiru (Escola Estadual Lídio Almeida). 

Escolas de ensino fundamental: 

- 1 escola municipal na sede do município (Escola Municipal Coronel Melvino Ferraz); 

- 1 escola no distrito de Itapiru (escola Municipal Justino Alves). 

 

 Creche: 

 1 creche municipal (Creche Municipal Pingo de Gente). 

 

 Pré-escola:  

- 1 escola Municipal na sede do município (Pré-escolar municipal João Bolinha);  

- 1 no distrito de Itapiru (Pré-escolar municipal Pituxinha).  

 

- Na escola estadual Walmir Almeida Costa funciona curso técnico em Magistério e EJA 

(educação de Jovens e Adultos). Não há escolas particulares nem faculdades.   

 

Áreas de esporte e lazer:  

AABB (clube particular) e diversas quadras poliesportivas na cidade.  

 

 



Transporte: 

Não há transporte público. O município consta com 2 linhas de ônibus que fazem a ligação 

do município a cidade de Belo Horizonte.  

 

Segurança:  

Possui um posto da polícia Militar. 
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