O município de Brejo Alegre teve sua origem em 1927, quando chegaram
os primeiros habitantes Kenji Osawa de origem japonesa, Manoel Celestain
de origem portuguesa e o sertanista José Antonio Alegre, e, construíram
suas habitações, atraídos pela terra fértil da região das proximidades do rio
Córrego Seco, o que deu origem ao nome do município, pela proximidade
do rio e Alegre é uma homenagem ao sertanista.
A colônia japonesa construiu em 1929, a associação das nações do oriente,
local para suas festividades e lazer, sendo seu primeiro Presidente Takeshi Hashimoto.
Em 1943, ocorreu a instalação da primeira farmácia; em 1948, foi construída a primeira Igreja
do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro do Município, cuja comemoração se dá em 28 de
junho.
O primeiro padre foi o Frei Higino, em 1959, e visando-se a segurança pública, providenciou-se
a vinda do 1º policial, o Sargento Godoberto Madeira.
No ano de 1968, houve a locação de um prédio para o início das atividades escolares. O
primeiro diretor foi o Sr. Michel Jorge. Em 1969, iniciou-se a construção da Escola Agostinho
Grigoleto sendo a 1ª diretora a Sr.ª Ana Maria Feracini.
Em janeiro de 1985, instalou-se um PAS, Posto de Assistência a Saúde, cujo atendimento era
realizado por dois profissionais com carga horária de 20 horas semanais: Dr. Paulo Roberto
Sanches e Dr. Adib Antonio Junior. Em 1986, instalou-se um Posto de Serviço do Correio e no
início de 1988, inaugurou-se a Creche Municipal Santa Rita.
Em fevereiro de 1990, foi realizada uma reunião, com os segmentos da sociedade, e entre os
presentes, ocorreu uma eleição com direito a votar e ser votado. Os seis membros mais
votados constituíram a comissão de emancipação, com o objetivo de representar a comunidade,
postular perante a Assembléia Legislativa o direito do Distrito ganhar a condição de Município,
conforme a Lei 651/90 do Deputado Estadual, Edinho Araújo.
Foi emancipado pela Lei 8.550 de 30.12.93. Em 03.10.96 ocorreu a primeira eleição, elegendo o
Sr. José Antonio Salvador como o primeiro Prefeito, que veio a falecer 10 meses após ser
empossado, sendo portanto, substituído pelo seu Vice-Prefeito o Sr. Orquicenso Silva, até o
final de 2000.
Durante o período 2001/2004 o município foi administrado pelo Sr. Manoel Antônio Leitão
prefeito e pelo Sr. Pedro de Paula Castilho vice-prefeito. Atualmente o município de Brejo
Alegre está em sua 3ª administração, sendo dirigido pelo Sr. Pedro de Paula Castilho, prefeito,
e, pelo Sr. Rubens Tadao Tsosura, vice-prefeito. A primeira dama do município e presidente do
Fundo social de Solidariedade é a Sr.ª Ângela Maria Galera Castilho, esposa do prefeito.
A atual administração tem no seu quadro de pessoal os seguintes assessores diretos do
prefeito:
Assessoria Jurídica, Dr. Moacir Cândido;
Assessoria de Gabinete, Ana Márcia de Almeida Castilho;
Supervisor de Controle Interno, Wagner Donizete de Faria;
Diretor de Divisão Municipal da Administração e Finanças, Jairo Edvandro Cardoso Novaes;
Diretor de Divisão Municipal de Obras e Serviços Públicos, Ezequiel de Castilho Neto;
Diretora de Divisão Municipal de Educação, Denise Jacob de Paula;
Diretora de Divisão Municipal de Agricultura, Cassilda Sayuri Ando Tsosura;
Diretora de Divisão Municipal de Saúde, Fabiana Miyoko Missaka;
Diretora de Divisão Municipal de Esporte e Cultura, Ângela Maria Galera Castilho;
Diretora de Divisão Municipal de Assistência Social, Renata Ruiz;
Com a emancipação política de Brejo Alegre, a comunidade passou a se beneficiar com envio
direto de recursos nas áreas da educação, saúde, esporte, trabalho e transporte, aplicados em
seu próprio desenvolvimento.
Brejo Alegre possui latitude de WGL 21º e 15º e longitude 50º e 15º. A vegetação é mato
natural, ciliar e cerrado. O clima predominante é tropical com duas estações definidas, verão

chuvoso e inverno seco, o que contribui para o cultivo de algodão, soja e milho.
Brejo Alegre, sede do Município e Comarca de Birigui, localizada no Oeste paulista, no Km 40 da
SP 461 Rodovia Roberto Rollenberg, distante 580 km da capital e a 40 km de Araçatuba. Os
limites geográficos são os municípios de Birigui, Coroados, Glicério e Buritama, sendo cortado
pelos rios: Córrego Seco, Córrego das Congonhas, Córrego do Revolver, Córrego do Macuco e
Rio Tietê. O espaço territorial do município é de 105 Km2, entre a zona urbana e zona rural
com os seguintes bairros rurais: Córrego Seco e Paraíso.
Conta com 2.515 habitantes dos quais 52% são homens, sendo que, o maior número de
habitantes está na faixa etária de 20 a 39 anos, representando 33%, conforme Censo IBGE
2000, e estimativas atualizadas em 2005.
A população encontra-se mais concentrada na área urbana onde estão, aproximadamente,
1.940 pessoas enquanto na área rural constitui-se por 575 habitantes. O grau de urbanização
tem apresentado crescimento, embora em ritmo mais lento que o Estado. A densidade
demográfica é de aproximadamente 24,00 habitantes/km2 neste ano.
Brejo Alegre possui cinco aglomerados rurais que são: Assentamento Salvador, Área de Reserva
do Assentamento Salvador, Assentamento São José, Olaria São Sebastião e Acampamento,
tendo ocorrido a primeira invasão de terra em 1985, com 200 famílias, porém permaneceram
apenas 32. Somente após dez anos conseguiram assentar as famílias e receberam 32 lotes com
8 alqueires por família. A segunda invasão ocorreu em 1990, na beira da estrada vicinal, com
150 famílias acampadas, permanecendo até 1998 apenas 20 famílias quando conseguiram
assentar-se nas terras.
Em setembro de 1998, houve uma terceira invasão de terras, com 180 famílias, pleiteando a
posse da Fazenda da família Abdala, provindas de todos os lugares da região. Hoje,
aproximadamente 27 famílias estão acampadas às margens da vicinal Massaharu Sakai.
A população caracteriza-se por trabalhadores rurais, não existindo quase em sua totalidade
mão-de-obra especializada. O nível de capacitação profissional é prejudicado pelo índice de
analfabetismo, inexistência de cursos profissionalizantes, e para os que já se profissionalizaram
há dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
O município não possui cinema nem teatro, cabe ressaltar que o nível cultural da população é
baixo, devido ao alto índice de analfabetismo, necessitando assim de atenção e dedicação na
área social. São muito carentes em área de lazer, contando apenas com um campo de futebol e
um ginásio poli esportivo, as atividades festivas são realizadas na mais recente obra inaugurada
nesta gestão, o Centro Comunitário, como bailes, atividades culturais recreativas, quermesses e
diversas festividades.
A economia do município tem como a principal atividade a agricultura como a soja, milho,
pimentão e tomate, porém, desenvolve-se atividade de pecuária de leite e corte,
caracterizando-se assim como município essencialmente agrícola e recentemente está sendo
introduzido no município o cultivo da cana, com a previsão de instalação de uma Usina de
Álcool e Açúcar, para o ano de 2007, que será responsável por um aumento significativo na
arrecadação do município, grande oferta de emprego, maior geração de renda para os
habitantes e contribuindo muito para o desenvolvimento do município.
A população sofre com problemas de empregos esporádicos, oscilação no campo e ausência de
vínculo empregatício. Diante dessa caracterização é perceptível que a população se constitui
basicamente dos trabalhadores rurais.
Cerca de 35 % da população ativa é absorvida pelas atividades rurais produtivas, enquanto que
5% são funcionários públicos, 5% empregados domésticos, 5% comerciantes, 10% são
retireiros, 10% proprietários rurais, 15% de economia informal, aproximadamente 15% dos
trabalhadores deslocam-se diariamente para as cidades vizinhas como Birigui e Araçatuba. O
índice de desemprego chega aproximadamente a 21% da população.
As principais áreas de atuação de maior repercussão no atendimento dos Habitantes estão
diretamente envolvidas na área de Educação, Serviço Social e Saúde.

O ensino Infantil e Fundamental foi municipalizado pela Lei 70/99.
A prefeitura de Brejo Alegre é responsável pelo ensino do Jardim I a 4ª série, tendo sua escola
do ensino Fundamental E.M.E.F JOSÉ JOÃO ABDALLA, inaugurada em 11 de Fevereiro de 2003,
e a E.M.E.I Parque do Cebolinha. O ensino da 5ª série ao 3º colegial é de responsabilidade do
Estado com a Escola de Ensino Fundamental e Médio “Agostinho Grigoleto” que se modernizou
e ganhou inclusive quadra coberta, e a partir de Fevereiro de 2003, com a inauguração da
EMEF, 220 crianças foram para a escola municipal, contribuindo assim para melhorar o
atendimento às crianças e adolescentes que ficaram sob sua responsabilidade.
Existem hoje 359 crianças em alfabetização e 20 alunos entre 20 a 60 anos, de 1ª a 4ª série,
sendo alfabetizados. Desde a municipalização do ensino o município de Brejo Alegre não tem
nenhuma criança fora da escola.
Fazem parte da grade escolar do ensino municipal aulas de informática. A educação conta com
uma nutricionista e uma dentista, com atendimento exclusivo para as crianças da E.M.E.I e
E.M.E.F. Juntamente com a Educação, existe a creche municipal atendendo 60 crianças de 1 a
6 anos, contando com uma sala de brinquedos.
O Serviço Social tem como responsável uma assistente social e é mantido pela Prefeitura
Municipal de Brejo Alegre e por Convênios. Atende-se mensalmente 8% da população com
doação de cestas básicas, remédios e óculos para as famílias carentes.
Com o intuito de tirar crianças de 7 a 14 anos da rua, foi criado o Projeto Municipal: Projeto
Espaço Amigo com aproximadamente 200 crianças e adolescentes, nele desenvolvem-se os
trabalhos juntamente com as famílias, aos cuidados de psicóloga e de pedagoga, com pinturas
e cantinho da leitura. Há o Projeto Criança e Adolescente que é formado pela Escolinha de
Futebol com 60 meninos, Aulas de Dança com 60 meninas.
Há também Projeto Estadual: Renda Cidadã (Fortalecendo a Família), atendendo 60 famílias
que recebem auxílio de R$ 60,00 e curso de geração de renda; Ação Jovem, com 30
adolescentes de 15 a 24 anos que estejam estudando e recebem um auxílio de R$ 60,00 cada
adolescente; PAC – Crianças da Creche, atendendo 60 crianças e PAC PI – 60 Famílias com
Crianças na Creche; Projeto Federal: Bolsa Família, atendendo aproximadamente 200 famílias,
incluindo a bolsa Escola para famílias com crianças que estejam na escola e recebem um auxílio
de valores variados, sendo que o auxílio máximo chega à R$ 95,00 e o mínimo à R$ 7,50.
O que se destaca é a eficiência na área da Saúde, onde em 1997, o P.A.S tornou-se Unidade
Básica de Saúde, U.B.S III, implantando-se o Conselho Municipal de Saúde, a partir do ano
2000 foi implantado o Programa da Saúde da Família, P.S.F/Qualis, programa mantido pelo
Governo Federal, contando com uma equipe de um médico clínico geral, um enfermeiro, dois
auxiliares de enfermagem, seis agentes comunitários de saúde, uma assistente social, um
dentista da família, um auxiliar de consultório dentário.
Em 2001, o quadro de profissionais da Saúde foi reestruturado pela Prefeitura Municipal de
Brejo Alegre, P.M.B.A, contando com um ginecologista, um pediatra, um clínico geral, um
psicólogo, um fisioterapeuta, dois dentistas, dois auxiliares de consultório dentário, um
enfermeiro, um técnico de enfermagem, cinco auxiliares de enfermagem, um farmacêutico, um
auxiliar de farmácia e uma educadora em amamentação.
A Divisão Municipal de Saúde conta com quatro ambulâncias, um micro ônibus, que
transportam pacientes em tratamento para as cidades de Birigui, Buritama, Araçatuba,
Barretos, São José do Rio Preto, São Paulo e Botucatu e conta também com duas motos para o
trabalho dos agentes comunitários de saúde.
Apenas a equipe do P.S.F, atende 97% da população mensalmente, enquanto que a U.B.S.III
com seus profissionais em suas especialidades atendem mensalmente o equivalente a 43% da
população.
Sendo assim, o serviço na área da saúde no município é considerado como ótimo para os
munícipes. O atendimento é quase que imediato. A partir da implantação da U.B.S.III e do
P.S.F.qualis, não houve mortes por falta de atendimento e também diminuiu a locomoção de

pacientes para as cidades vizinhas. Enfim, a inovação do departamento de saúde é um ponto
positivo para o município de Brejo Alegre.
No município de Brejo Alegre foram implantados recentemente um Centro de Fisioterapia,
Delegacia de Polícia Civil e Militar, Conselho Tutelar e Condica; e conclusão e entrega das obras
do Ginásio de Esportes.

