ELIAS CECIN ZOGHBI

Nasceu em 20 de junho de 1890, filho de Cecin e Gólia
Zogbi. Elias Cecin Zogbi saiu do Líbano em 1914, aos 24
anos.
Ele desembarcou nos Estados Unidos e de lá, alguns
meses depois, foi para Cuba, na América Central, onde ficou
por mais de um ano trabalhando e aprendendo espanhol. Como
não teve o progresso esperado, não relutou em aceitar, em
1916, a sugestão de Jorge, seu irmão, que morava em
Guararema, para vir trabalhar na região. No início,
dedicou-se à lavoura e, depois, montou um armazém de secos
e molhados. Três anos mais tarde, em 1919, casou-se com
Josepha Reis Garcia.
No ano seguinte, ele teve febre tifóide, o que fez
com que seu irmão, Jorge, também se mudasse para Luís
Carlos para auxiliá-lo no período de convalescença.
Elias permaneceu em Luís Carlos até 1932, quando
decidiu abrir um escritório de representação de inseticidas
e adubos em Mogi das Cruzes. Transferiu-se com a esposa
para lá. Na antiga Rua da Independência (atual Rua Hamilton
da Silva e Costa), ele inaugurou o novo ramo de negócio,
mas continuou a trabalhar com horticultura, atividade que
conhecia desde Luís Carlos.
Ele comprava verduras e legumes, revendendo-os nos
entrepostos de São Paulo e Rio de Janeiro. Com o irmão
Jorge, Elias possuía áreas de plantio em
Mogi e
Salesópolis, cuja produção tinha o mesmo destino das que
comprava de outros lavradores. Trabalhou com o irmão até
1950, quando então se aposentou. Passou a responsabilidade
da empresa para Waldemar, filho de Jorge, já que ele e
Josepha não tiveram filhos.

Elias teve grande participação para que o Bairro de
Luís Carlos se constituísse e seus descendentes conservaram
sob sua propriedade os imóveis herdados, alguns dos quais
cedidos em Comodato à Prefeitura Municipal de Guararema, a
fim de contribuir para a revitalização do Bairro.
Faleceu em 15 de maio de 1961.
Pela Lei nº 2948, de 02 de Julho de 2013, foi
homenageado com a denominação de Viela ”Elias Cecin Zoghbi”
no entorno do Núcleo de Educação Ambiental – NEA, com
acesso à Estrada Municipal Argemiro de Souza Melo, no
bairro de Luís Carlos.

Texto adaptado do livro Histórias do Comércio Mogiano.

