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GIUSEPPE GOZZI, nasceu em 5 de dezembro de 1939, na cidade de Palermo, Sicília, 

Itália, no período da segunda grande guerra mundial e por causa da mesma nasceu órfão de 
pai, passando por muitas dificuldades. 

Com apenas 10 anos de idade, queria fazer a América, "fazer a América" para o 
italiano é tornar-se rico, próspero na vida, não passar privações de toda sorte. Assim em 10 de 
Julho de 1950, embarcou no navio "Marco Pólo", na cidade de Nápoles. Este navio faria a 
última viagem e seria recolhido, nesta embarcação de luxo, seguiu para América do Sul tão 
sonhada e desejada, com sua mãe, Dona Vita Nigliaccio Gozzi, primos e sua tia Concetta 
atendendo um chamado do tio, Vincenzo Episcopo, que havia chegado ao Brasil, na cidade de 
São Paulo em 1949. Foram quinze dias de travessia no Atlântico só céu e água, para as 
crianças uma alegria, porém para os genitores uma aflição do que iriam encontrar na nova 
Canaã: Manah ou sofrimento. 

Chegaram ao Porto no Rio de Janeiro e em seguida o navio dirigiu-se para o Porto de 
Santos em 05 de agosto de 1950, de lá por via Férrea, dirigiram-se à Cidade de São Paulo e 
ao primeiro endereço Rua 21 de Abril, no bairro do Braz, sendo recebidos pelos vizinhos, 
brasileiros, e antigos italianos com amor e solidariedade, pois as imigrações haviam 
escasseado após a grande guerra. 

Em fevereiro de 1951, com os recursos financeiros adquiridos com a venda da casa na 
Sicília, compraram uma casa na Rua Nunes Balboa nº 138 - Vila Carrão. Alguns anos depois, 
em virtude dessa mudança radical e com as dificuldades financeiras e a necessidade de uma 
boa formação escolar, entrou no Seminário dos Padres Católicos em Aparecida do Norte, onde 
adquiriu conhecimentos, respeito, educação e religião, terminando os estudos em 1959, já com 
19 anos de idade, em seguida cursou a Escola Técnica em Contabilidade e concluiu em 1962. 

Foi trabalhar na Usina Piratininga de Eletricidade e outras empresas e em uma delas, 
em 1962, conheceu sua esposa, Irene, e dois anos depois em 12 de setembro de 1964, se 
casaram. 

Dona Irene foi sua companheira na alegria e nas dificuldades e desta união nasceram 
três filhos: José, Fábio e Marcelo, que aos 17 anos foi chamado pelo Grande Arquiteto do 
Universo. 

Sempre tendo em mente que o homem deve criar as oportunidades e não somente 
encontra-las. Foi gerenciar, na empresa de Lapidações de Diamantes Antuérpia, o 
departamento de vendas nas cidades do interior do estado com vendas diretas ao consumidor, 
técnica adquirida nos vários segmentos comerciais. 

Com a revolução de 1964, ficou desempregado, nos anos seguintes as dificuldades 
aumentaram, mas nunca foi de temer o fracasso entendendo que as pessoas devem a 
grandeza de suas vidas nos problemas e obstáculos que tiverem de vencer. Ciente do que 
poderia realizar e com os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos decidiu caminhar para 
a construção civil. Foi em um domingo, no almoço típico das famílias italianas, com 
macarronada, propôs aos primos juntarem as economias, com pouco de cada um formaram um 
capital respeitável. Passaram a construir inicialmente no terreno das mães, aprendendo através 
das necessidades a serem pedreiros, eletricistas, encanadores, pintores, ajudantes e tudo mais 
o que fosse necessário, e o sucesso foi compensador. 



Para mostrar aos filhos que nunca é tarde para fazer algo na vida, cursou a Faculdade 
de Direito pela Universidade Mogi das Cruzes onde se formou. 

Não tinha medo de ousar, ser agressivo ou inovar. O mundo que o esperava não 
estava para ser conquistado, mas para ser construído. E a partir dessa filosofia passaram a 
construir casas e sobrados nos bairros vizinhos que eles mesmos vendiam e financiavam. 
Assim com as arrecadações mensais, construíram novas unidades. Diversificaram os 
investimentos com a aquisição de um abatedouro de aves com vendas no varejo e atacado por 
toda zona leste da cidade de São Paulo, na qual os resultados financeiros obtidos eram 
aplicados na construção de novas casas. A partir daí, fundou com outros sócios a imobiliária, 
Galeão Imóveis para venda dos imóveis que construíram, de terceiros, amigos e clientes 
conquistados com o respeito do trabalho ao longo do tempo. A meta a partir dessa escolha era 
concretizar o sonho da juventude, não só para si, mas principalmente para o cliente adquirir o 
imóvel. 

Com o passar do tempo já com filhos formados, decidiu reciclar as atividades e partiu 
para a construção e administração de imóveis, e em 1997 a implementação de obras de médio 
e grande porte, sempre com pessoas de mesmos valores morais e comerciais, e muitos outros 
empreendimentos como: construções de creches, asilo, reformas de igrejas, Box no mercado 
municipal de São Paulo, galpões comerciais e industriais, edifícios residenciais e comerciais e 
reformas gerais. Sempre dizia um ditado que diz: "se desejar atingir o ponto mais alto é 
necessário começar pelo mais baixo" e assim o fizeram. 

Participou da fundação da Loja Maçônica," Perfeição e Justiça nº 238", da "Unione 
Italiana Beneficente e Cultural" para italianos e oriundos da zona leste com a finalidade de 
assistir a 3ª idade e a infância proporcionando atividades que as valorizem. 

GIUSEPPE GOZZI sempre repetia: "PRIMO LAVORARE, DOPPO RIPOSARE" e para 
ele o mais importante não é estar no topo, mas o que fez e fazia para chegar até alcançar o 
objetivo. Foi o que ocorreu, com muito trabalho e as dificuldades interpostas em seu caminho 
nunca cedeu aos fracassos e infortúnios, mas sempre buscou com muita vontade e disposição 
o objetivo traçado. Quem conhece a sua história o respeita, era um homem duro e amável 
quando tinha que ser, sábio de uma vivência impar, assim conquistou tudo aquilo que a vida 
lhe apresentou. 

Um pouco de seu grande legado podem ser reconhecidos nos seus dizeres: 

"Sou Siciliano, Italiano e Brasileiro por opção. Cada geração tem o seu papel definido 
na história, alguns na sua própria terra, outros onde o destino determinar a viver. Todas as 
gerações enterram um rico tesouro em sonhos: Filosofia de vida, Sabedoria, experiências e 
metas. Somos anões que subimos nos ombros de nossas idéias e atos nobres. A missão e o 
destino de nossas gerações são de fazerem os sonhos tornarem-se realidade. Cada um 
constrói, dia a dia, hora a hora, muitas vezes sem mesmo saber o seu próprio futuro. A sorte 
que me coube na vida foi preparada pelas minhas ações anteriores, apoiadas pela minha mãe 
e familiares, que da mesma forma construímos as condições da existência futura." 

Tudo isto é a saga de um siciliano órfão que não se deixou abater pelo infortúnio que a 
vida lhe preparou, preservando nos ensinamentos maternos de Dona Vita, mulher siciliana, de 
um caráter forte e amável que dedicou toda sua vida para dar um futuro melhor a seu único 
filho, razão pela qual, em reconhecimento, os moradores da região e do entorno da área 
solicitam render esta justa homenagem ao Sr. Giuseppe Gozzi, assim requeiro aos Nobres 
Pares a aprovação da presente propositura. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/03/2018, p. 88 
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