Decreto Legislativo Nº 019/2019

06 de maio de 2019

“Concede Título de Cidadão Honorífico à Pessoa
Ilustre do Sr. José Goçalves Ribeiro.”

Currículo para Título de Cidadão Caldas-novense
José Gonçalves Ribeiro nasceu em 17 de setembro de 1960, na cidade de
Itumbiara – Goiás. É filho de Sebastião Gonçalves Ribeiro e Júlia Ribeiro da Silva.
Morou durante toda sua infância na “Fazenda Lajeado”, no município de
Itumbiara – GO, onde viveu com seus pais, três irmãos e duas irmãs até os seus quinze
anos de idade. Lá também começou a gostar de música raíz sertaneja, trabalhou na
lavoura e concluiu o primário em escola municipal.
Em 1975, mudou - se para a cidade de Itumbiara – GO para continuar os
estudos, começando a trabalhar como balconista em uma farmácia.
De 1979 à 1980, aos 18 anos começou a servir o Exército Brasileiro na cidade
de Araguari – MG, no segundo batalhão Mauá, ficando um ano em serviço. É, após,
retornou a trabalhar em farmácias na cidade de Itumbiara – GO.
Em 12 de novembro de 1984 nasceu o seu primeiro filho - Heleodoro
Gonçalves Soares, fruto de um relacionamento da sua juventude.
Em 1985, foi convidado a trabalhar na cidade de Goiatuba – GO, onde
permaneceu por três anos na “Drogaria Santa Marta”.
Em 1988, foi transferido para a cidade de Caldas Novas – GO, pela rede de
farmácias que trabalhava, ficando por dois anos. Nesse mesmo ano, conheceu sua
esposa.
Em 1990, montou a Drogaria Araguaia no centro da cidade de Caldas Novas –
GO, onde permanecendo até o ano 1998.
Em 7 de setembro de 1991 casou - se com Maria de Fátima do Amaral
Gonçalves. Juntos têm duas filhas - Yasmim, nascida em 1995 e Andreza, nascida em
1998.

Em 1998, começou a estudar e a dedicar se a música, através do amigo
“Ronaldo Viola”.
De 1999 á 2012, trabalhou em uma drogaria e, junto com o seu hobby musical,
apresentou o programa “Varanda Sertaneja” pela TV Caldas.
De 2011 á 2013, trabalhou como locutor na rádio Cidade FM de Caldas Novas
– GO e, em paralelo com o programa, fez apresentações culturais no Sesc.
Desde então, com seu hobby musical, ficou conhecido como “Zezinho da
Viola”.
Vive nesta cidade maravilhosa que escolheu para trabalhar e criar sua família.
Hoje só tem a agradecer, em primeiro lugar a Deus, e a todos os amigos e familiares que
fizeram parte dessa trajetória.

