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Denomina-se Escola Ueze Elias Zahran a nova
Escola Técnica Estadual de Cuiabá localizada
no Bairro Carumbé, Cuiabá - Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Denomina-se Escola Ueze Elias Zahran a nova Escola Técnica de Cuiabá no Bairro Carumbé,
Cuiabá - Mato Grosso.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Filho de imigrantes libaneses, Ueze é o segundo de seis irmãos. O empresário nasceu em Bela Vista (MS),
em 1924.
O sustento da família Zahran vinha do comércio. Ueze trabalhava com o pai, Elias Zahran, em um bar, cuja
maior renda era proveniente de uma torrefação de café. No início da década de 1940, instalou-se em Campo
Grande uma torrefação de café de grande porte e, com isso, a família se desfez do bar e abriu uma padaria.
Ueze sempre quis ser comerciante e ter o próprio negócio, até que comprou uma empresa de torrefação e
conseguiu autorização do governo brasileiro para exportar o café de Campo Grande para a Argentina. Porém,
por uma questão comercial entre Brasil e Argentina, teve de encerrar as atividades.
Em 1954, em uma viagem a São Paulo com a mãe, dona Laila Jorge Zahran, que se encantou com as
facilidades de um fogão a gás e pediu ao filho a novidade da época. Isso deu uma ideia ao empreendedor.
Após muitas pesquisas sobre o assunto, se convenceu de que era um grande negócio.
Dois anos depois da criação da Petrobras, quando surgiam as primeiras refinarias de petróleo no país, o
processo de distribuição de GLP aumentava com o crescimento do mercado de fogão a gás.
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Logo após o casamento com dona Lucila Peluffo, ele viajou para São Paulo em busca de uma representação
para instalar o comércio em Campo Grande e retornou como representante de uma distribuidora de gás.
Em 1955, Ueze Zahran criou a Copagaz. Com pouco capital, mas com muita disposição, começou as
atividades na distribuição de GLP e, em outubro daquele ano, percorria as ruas de Campo Grande o primeiro
caminhão de entrega de gás da Companhia Paulista de Gás - Copagaz, razão social que foi alterada para
Copagaz Distribuidora de Gás Ltda.
Sessenta anos após a instalação, a Copagaz é a quinta maior distribuidora de GLP do Brasil.
A carreira empresarial de Ueze Zahran não se limitou ao ramo do GLP. Naquela época, o país tinha 26
emissoras de televisão. Ele entrou na concorrência para a concessão de canais de televisão e ganhou o
direito para montar três emissoras geradoras em Campo Grande, Cuiabá e Corumbá.
Em 1965, junto com os irmãos, inaugurou a TV Morena, em Campo Grande, primeira emissora de Mato
Grosso, antes da divisão do estado, e, dois anos depois, a TV Centro América, em Cuiabá, dando início à
Rede Matogrossense de Televisão, hoje Rede Matogrossense de Comunicação.
Hoje, com sete emissoras de TV, rádios e sites, a Rede Mato-grossense de Comunicação é uma das
maiores empresas do setor do país.
Diante do exposto que demonstra a sua grande contribuição ao desenvolvimento de Mato Grosso é que
encaminhamos para apreciação e aprovação dos nobres pares desta Casa de Leis, esta Proposição.
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