JOSÉ BRASIL DE SALLES PEIXOTO

José Brasil de Salles Peixoto nasceu no dia 31 de
dezembro de 1882, em Taubaté, estado de São Paulo. Filho de
Joaquim Alves Oliveira Peixoto e Laudegária Francisca de
Salles Peixoto.
Passou

sua

infância

em

Taubaté

e

em

São

José

dos

Campos, até o falecimento de seu pai em 1892, mudando-se,
então, para São Carlos do Pinhal com a mãe e os irmãos,
permanecendo até 1905. Mudou-se para São Paulo, onde sua
mãe abriu uma pensão

para que

pudessem ter uma melhor

educação.
Por volta de 1910, formou-se farmacêutico pela Escola
de Farmácia, localizada na Rua Três Rios, em São Paulo.
Depois

de

formado,

estabeleceu-se

com

uma

farmácia

na

Baixada Fluminense, por um curto período.
No dia 03 de maio de 1929, veio para Guararema e, em
11 de outubro do mesmo ano, adquiriu um estabelecimento
localizado no Largo da Matriz, a Farmácia São Sebastião.
Viveu em Guararema por mais de 40 anos e, embora não
fosse militante político, foi nomeado e exerceu o cargo de
Prefeito Municipal, no período de 30 de outubro de 1930 a
20 de abril de 1931. Nesse período, redigiu uma petição ao

Secretário

do

Interior

solicitando

a

retificação

das

divisas do município, conforme o anseio dos guararemenses.
Após

a

Revolução

Constitucionalista

de

1932,

foi

integrante da Comissão de Autonomia, liderada pelo Prefeito
Ivan Brasil, que não permitiu que Guararema voltasse à
condição de distrito de Mogi das Cruzes, como determinou o
interventor.
Casou-se duas vezes, a primeira com Carolina Bettini e
a segunda com Mercedes Eroles e não teve filhos em nenhuma
das uniões.
Faleceu em 05 de setembro de 1956, em Guararema, aos
73 anos, onde está sepultado.
Pelo Decreto Nº 866, de 29 de julho de 1980, foi
homenageado com a denominação do logradouro público “Rua
Peixoto”, no Centro, neste Município.
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