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José do Nascimento, 59 (cinquenta e nove) anos, nascido em 02 de julho de1956, em 

Fartura, no interior do Estado São Paulo, filho de José do Nascimento e Benedita da Silva 
Nascimento, casado com Silvana Rodrigues e pai de 4 (quatro) filhos, descobriu sua vocação 
ao se mudar para a capital paulista, nos idos dos anos 70. Teve sua primeira experiência na 
categoria como ajudante de garçom, ascendendo ao cargo de maitre em um dos mais famosos 
restaurantes do país, o Terraço Itália. Nascimento, como é conhecido no meio, com escopo em 
seu trabalho, carisma e competência fez história como um dos mais renomados profissionais 
da gastronomia em São Paulo. 

Braço direito do "Rei da noite paulistana" das décadas de 70 e 80, o empresário João 
Alberto Murad (pai da apresentadora Luciana Gimenez), Nascimento ajudou na criação de 
famosas casas noturnas, tais como o Mustache, a Catedral do Samba e o Brazilian Music 
House, tornando-se próximo de personalidades da época, como os atores Nuno Leal Maia e 
Vera Gimenez; e os cantores Wando, Benito de Paula, Noite Ilustrada, Hermeto Paschoal, 
Martinho da Vila, Pery Ribeíro, Wilson Simonal, entre outros. 

Há que se ressaltar ainda a sua amizade com o Dr. Euryclides Zerbini, cardiologista de 
renome internacional que tr realizou o primeiro o primeiro transplante de coração no país, além 
do que o Sr. Nascimento assistiu em cooperação com o Sr. Erivelto ;Martins, na realização do 
evento 50 anos da Bossa Nova, um marco na história músico-cultural tupiniquim. 

Devido às suas capacidades reconhecidas pelos seus feitos no meio gastronômico, 
Nascimento teve seu passe comprado pelo Terraço Itália, restaurante paulistano reconhecido 
mundialmente por sua vista privilegiada do centro da cidade e pela alta gastronomia 
apresentada, onde permaneceu até o ano de 1996 como 1º Maitre d’hotel do bar executivo - 
espaço mais exclusivo do restaurante. 

Como profissional requisitado que era, tinha a incumbência de atender personalidades 
nacionais e internacionais, dentre as quais podemos citar os nomes do astronauta Buzz Aldrin 
(primeiro homem a pisar na Lua); dos cantores Armando Mazzanero, Fábio Júnior e Zezé di 
Camargo; das atrizes Manha Gabriela e Vera Fischer; e de Chefes de Estado. Além do que o 
Sr. Nascimento era presença pedida em lançamentos de marcas de bebidas, como 
Ballantine �s e Johnny Walker. 

No ano de 1996 foi convocado pelo presidente do SINTHORESP, Sr. Francisco 
Calasans Lacerda, a montar o Pátio Hoteleiro - restaurante-escola do sindicato -, e para fundar 
o departamento de comunicação da entidade. 

Como diretor do novo departamento, Nascimento idealizou, criou, registrou, assegurou 
e fortaleceu a marca Garçom Cross para o SINTHORESP, marca esta que hoje, 15 (quinze) 
anos após a sua criação, faz parte do calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo do 
mês de agosto. 

Afirmou o mestre Nascimento à época "é uma honra poder entrar para a história da 
cidade que me acolheu há quase 30 anos, sendo um dos responsáveis pela oficialização do 
Garçom Cross para o calendário de e ventos da maior cidade do país. É a realização de um 
sonho e uma forma de agradecer a todos os meus companheiros de profissão. É por eles que 
eu e os demais diretores do SINTHORESP trabalhamos e lutamos diariamente, mantendo a 
solidez e representatividade do SINTHORESP, há 82 anos". 



Essa é apenas uma parte da brilhante trajetória desse ícone da gastronomia brasileira 
e do meio sindical. Criador da maior festa junina do setor hoteleiro no país, a Festa Junina do 
SINTHORESP, e do Projeto Social Semente do Amanhã, o qual conta com o apoio de 
entidades como a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado 
de São Paulo e da Nova Central Sindical para desenvolver ações voltadas ao bem-estar de 
crianças e adolescentes. 
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