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Praça Coronel José Brás – São João Nepomuceno (MG)
São João Nepomuceno foi fundada no fim do século 18 e início do século 19,
por fazendeiros vindos de Queluz, hoje Conselheiro Lafaiete. Devotos do santo
tcheco Ján de Nepomucký (em português, São João Nepomuceno), os pioneiros
deram o mesmo nome à capela que fundaram no local. Primeiro de abril de 1841
foi a data instituída oficialmente como a de fundação do município de São João Nepomuceno. Porém, somente em 30 de novembro de 1880, a localidade foi elevada
à categoria de cidade.
O município está situado na mesorregião da Zona da Mata mineira, fazendo
parte da microrregião de Juiz de Fora. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), sua população é estimada em 26.439 habitantes.
A principal atividade econômica no município é a indústria do vestuário.
São João Nepomuceno é bastante conhecida pelos seus festejos de Momo.
Antigamente, o carnaval de clubes era muito concorrido. Já nos dias de hoje, o destaque é para o desfile de
vários blocos caricatos. Além do carnaval, há opções de turismo rural, com fazendas, florestas, represas e, principalmente, cachoeiras, sendo as mais famosas a de Ituí, a Cachoeira da Fumaça e a do Evaristo. Outro destaque
é a Praça Coronel José Brás (foto), que ganhou esse nome em homenagem ao coronel José Brás, chefe político,
estimado agropecuarista, proprietário de fazenda e presidente da Câmara por diversas vezes. Além disso, prestou vários serviços a São João Nepomuceno, participando da reconstrução da Igreja Matriz e da criação do
Grupo Escolar, que também recebeu o seu nome.
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