
Zeca: Uma Microbiografia 

José Strachicini (1919−2004) ou Zeca nasceu em Bebedouro, em 01 de Abril. Faleceu em 

Santo Anastácio, em 03 de Agosto. Viveu 85 anos. Morou em Colina, Jaborandi, Lucélia, Piquerobi, 

Teodoro Sampaio, Presidente Venceslau e Santo Anastácio, cidades do estado de São Paulo. Seus 

pais, Antonio Strachicini (Stachzini, na certidão original) e Maria Plácida Guastalla, vieram de 

Mântua e Guastalla, Itália. Imigraram com a parentela em 1890, escapando da fome que assolava a 

Europa. Eles aproveitaram o acordo Brasil-Itália, para trabalhar na agricultura, no cultivo de café, 

após a libertação dos escravos em 1888. 

 

Quando chegaram ao Brasil, foram trabalhar em um sítio, em Bebedouro. Depois, se 

mudaram para Colina e Jaborandi, onde Zeca trabalhou na lavoura e em um bar. Também foi 

engraxate para ganhar um “dinheirinho extra”. Em seguida, arrendaram terra em Piquerobi. 

 

Zeca era católico antes de tornar-se Batista. Na infância foi “coroinha” na Igreja de Colina. 

Dos 20 aos 24 anos, foi Espírita, influenciado pelo cunhado Hugo Sponton. Certa noite, passando em 

frente à Igreja Batista, Zeca foi “tocado” pela beleza da música. Nesta época, parece que havia 

poucas igrejas na cidade. Além da Católica, tinha a Batista, com mais de 500 membros. Zeca 

resolveu entrar para assistir o culto e depois, se “converteu”. 

 

Outra versão: Zeca foi para a Igreja porque “estava de olho” na Glória, menina de 13 anos. 

Ele tinha 24. Tomou a iniciativa de escrever-lhe uma carta falando de sua simpatia por ela e que 

entendia a sua pouca idade para namorar, mas que podia esperar. Glória diz que a igreja tinha tanta 

gente, que nem sabia quem era o remetente da tal carta. Mas Dona Julinda, zelosa mãe da Glória, 

chamou o Zeca para uma “conversinha”. Sugeriu-lhe procurar alguém da sua idade. Conta-se que ela 

falou que o pretendente “tinha anemia”, para desencorajá-la. 

 

Depois de 5 anos, casou com a Glória (Maria Cândida Vieira Strachicini, 1930–). O 

matrimônio ocorreu no dia 15 de Maio 1948, somente no cartório. Não havia recursos para o 

casamento na Igreja. Ela tinha 17,5 anos; ele, 29. Viveram unidos por 56 anos, até ele falecer em 

2004. O casal teve duas meninas e 3 meninos: Elizabeth (1949–), Claudemir (1951–), Wagner 

(1957–), Edneia (1958–) nascidos em Lucélia e o Marcos (1963–), o único anastaciano. 

 

Zeca aprendeu o ofício de mecânico e montou sua própria oficina. Consertava de tudo: armas, 

utensílios domésticos, ferramentas e equipamentos de agricultura. Pela sua boa capacidade de 

comunicação e temperamento extrovertido, certo membro da Igreja sugeriu que ele fosse para o ramo 

de vendas: “representante comercial” ou “vendedor ambulante”. Ele gostou da ideia e empreendeu-se 

na nova profissão. Na “vida de viajante” descobriu que tinha o “coração estradeiro”, gostava de 

viajar, ao modo da canção do Sergio Reis (Sergio Bavini, 1940–). Ele vendia produtos de indústrias: 

macarrão, arroz, sabão, vassouras e materiais para escritório, estes últimos comprados na Rua 25 de 

Março, em São Paulo. 

 

Zeca estudou até o 3
o
 ano primário. Com sua experiência de vida, parecia estar adiante do seu 

tempo com suas ideias e questionamentos. Frequentemente nos dizia: “estude filho(a), estude!”. Não 

para fazer a lição de casa, mas no sentido de buscar formação. Ele não fez curso de Teologia, 

Oratória ou Música, mas tinha boa voz, cantava no Coral, sabia comunicar-se bem, ensinava na 

Escola Dominical, pregava sermões na Igreja, nos cultos em casas e até na Cadeia Pública da cidade 

onde interagia com os presidiários sempre com muita alegria. Em qualquer lugar que o Zeca 

chegava, melhorava o ambiente com seu bom humor e energias positivas. Até nos velórios, passava a 

noite contando piadas e fazendo graça. 



Pode-se inferir que a sua missão terrestre foi exitosa com completismo existencial conforme 

as condições e desafios que a vida lhe oportunizou. Teve erros e acertos, mas Zeca foi, sobretudo, 

uma pessoa do bem e muito assistencial. Outro dia a minha irmã Beth comentou: “o pai era o tipo de 

pessoa que não deveria morrer!”. No entanto, ele não morreu Beth. Para nós, que aceitamos a 

sobrevivência da consciência após a morte do corpo biológico, ele continua vivo; mudou o estado 

consciencial saindo da dimensão física para a extrafísica. 

 

Prezada leitora, caro leitor visitante do site do Colégio Invisível da Recexologia, desejo 

encerrar o texto com perguntas reflexivas, a partir deste breve relato do exemplarismo que o Zeca 

proporcionou para sua família, vizinhos, amigos e conhecidos: 

1. Dentro do seu núcleo familiar, existe alguém especial para servir de modelo para 

possibilidades reciclogênicas?  

2. Se você é reciclante existencial, já compartilhou suas vivências de algum modo? Por 

exemplo: interlocuções, artigo, verbete, vídeo, livro, tenepes?  

3. Considera ampliar as ações em prol da interassistencialidade? 

 
Bibliografia: 

1. Strachicini, Wagner (Org.); José Strachicini (Zeca), 100 anos: Memórias; revisores: Claudemir Strachicini; 

Edneia Strachicini Bonanome, Elizabeth Strachicini; Maria Cândida Vieira Strachicini; Marcos Strachicini; 19 

colaboradores de narrativas; edição de fotos: Daniel de Souza Carvalho; 148 páginas; 7 capítulos; 100 

narrativas; 3 citações; 15 frases & expressões; 112 fotos; 5 documentos; 7 cartas manuscritas; 2 símbolos de 

bandeira; 3 símbolos de mapa; 4 websites; 1 e-mail; 1 minibiografia; 1 filme; 17.162 palavras; 29,7 x 21 cm; 

br.; Edição Digital da Família Strachicini; Santo Anastácio, SP; 2019. 

 
 Este Artigo foi escrito para o Colégio Invisível da Recexologia por Wagner Strachicini, Integrante deste Colégio e 

Voluntário no IIPC-CEA/SP. 

 Autor do Livro “Consciência Antidogmática: Reciclagem de Ideias Dogmáticas da Ciência Filosofia e Religião 

pela Conscienciologia” e Organizador do Livro “Zeca, 100 anos: Memórias”. 
 

Nota do Autor:  

A versão em arquivo PDF do livro “Zeca, 100 anos: Memórias” é distribuída gratuitamente pelo e-mail: 

wagner.strachicini@gmail.com ou WhatsApp: (15) 98123-5771. 

 

mailto:wagner.strachicini@gmail.com

