GOUW TJIN LIM

Gouw Tjin Lim nasceu no dia 20 de dezembro de 1920, na
Indonésia. Filho de Gouw Giok Hoey e Ong Gwe Nio.
Estabeleceu-se primeiro em São Paulo, Capital, abrindo
um restaurante de comida Indonesiana.
Casou-se com Tan Ting Nio e tiveram três filhos: Siok
Kim Gouw, Gouw Siok Kui e Gouw Sin Han.
No início de 1963, sua esposa teve problemas de saúde
e a sugestão médica foi que eles fossem morar no interior.
A

primeira

cidade

procurada

por

eles

foi

Suzano,

devido à comunidade de Indonesianos que existia ali, mas a
sua esposa não gostou da cidade. Decidiram então ir para
Mogi das Cruzes, mas sua esposa também não gostou. Até que
ao passarem pela SP-66 para chegar à via Dutra, viram a
placa

de

Guararema

e

resolveram

entrar

para

conhecer.

Andaram alguns metros na estrada, ainda de terra, e viram a
entrada de um sítio escrito “vende-se”. Hoje esse sítio
pertence ao bairro Ipiranga. Gostaram de imediato do lugar,
da paisagem e do ar puro.
Mudaram-se
continuidade

para

com

a

Guararema
criação

em
de

julho

de

galinhas

1963,
e

dando

ovos

do

proprietário anterior, até que em 1970 se firmou na criação
de frangos de corte, que abastecia a cidade de Guararema,

uma fábrica de papel perto da cidade e algumas chácaras e
sítios que pertenciam a moradores de São Paulo. A fase da
criação de frango de corte e abate foi até o final da
década de 1990.
Foi

presbítero

emérito

da

Igreja

Presbiteriana

Independente de Guararema e sócio benemérito do Guararema
Futebol Clube.
Faleceu em junho de 2005, em Guararema, aos 85 anos.
Pela Lei Nº 2841, de 22 de dezembro de 2011, Anexo II,
foi homenageado com a denominação do logradouro público
“Rua Gouw Tjin Lim”, no bairro Ipiranga, neste Município.

Informações fornecidas pelas filhas, Gouw Siok Kui Benitez e
Siok Kim Gouw.

