
PREFEITURA INAUGURA "CASA RONALD GOLIAS"

   

       A Prefeitura de São Carlos inaugurou no último sábado (5), a “Casa Ronald Golias”, o
memorial preserva a história do são-carlense, um dos maiores humoristas da história do Brasil.
O imóvel onde Ronald Golias viveu com a família durante a infância foi totalmente restaurado.
A cerimônia começou na Praça do Mercado. Em seguida, uma caminhada de autoridades,
amigos e familiares de Golias, até a casa, localizada na Rua Geminiano Costa, 401, no Centro
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da cidade, marcou a data.              O amigo e companheiro de trabalho de Golias, Carlos
Alberto de Nóbrega, veio de São Paulo para participar da homenagem. “Era um grande amigo,
parceiro de vida, estar nesta casa é lembrar do Golias, mas é também lembrar da minha
história, fico emocionado ao ver tantas fotos em que estamos juntos”, disse o humorista ao
conferir o acervo da casa.             Os netos de Golias,
Eron e Arnon Golias, o genro Carlos Nei Rocha Pessoa Mendes, o irmão Arlindo Golias e o
amigo de infância Irineu Gualtieri também prestigiaram a inauguração. “É a história de um
grande humorista, mas para nós é a chance de conhecer melhor o nosso avô. Um avô
amoroso, como tantos outros, que conquistava a todos”, disse o neto Eron Golias.
 
   
 
  O genro destacou a profunda ligação de Golias com a terra natal. “Ele morou por muitos anos,
até a morte, em Serra Negra, mas fazia questão de lembrar sempre que era de São Carlos.
Sempre manteve os laços e as amizades com a cidade natal. Gostava de encontrar os amigos
e manteve negócios aqui”, afirmou.
 
   
 
  O empresário Irineu Gualtieri destacou a importância da preservação da casa. “Golias era um
amigo de infância, mantivemos esta ligação por toda a vida, mas as novas gerações o
conhecem pouco. Quem vier aqui poderá conhecer melhor a história deste grande
são-carlense, um homem que deixou um exemplo de humildade e amizade para todos nós”.
 
   
 
  Carlos Alberto de Nóbrega lembrou de tantas vezes em que esteve na cidade com Golias.
“Ele gostava de estar aqui. Estive várias vezes com Golias. Por onde estivesse, em nossos
shows, falava da cidade. Golias faz muita falta”, afirmou emocionado.
 
   
 
  O prefeito Paulo Altomani, acompanhado pela primeira-dama e presidente do Amai-vos, Alice
Altomani, lembrou o compromisso assumido ainda na campanha de entregar à população o
memorial em homenagem ao humorista são-carlense. “O respeito à história é fundamental.
Golias deixou um legado que não pode ser esquecido. Estivemos na casa ainda no começo da
gestão e o imóvel estava destruído. Recuperamos e garantimos às futuras gerações o privilégio
de conhecer a história deste grande brasileiro”, destacou Altomani. O prefeito homenageou
Carlos Alberto de Nóbrega e os familiares de Golias com exemplares da escultura “Araucária”.
 
   
 
  OBRA - Orçada em R$ 166.107,43, a obra executada pela empresa Fragalli Engenharia Ltda.
– EPP e projeto elaborado por engenheiros da Secretaria Municipal de Obras Públicas,
contemplou a demolição e reconstrução do salão de 50m², em um terreno de
aproximadamente 100 m². A Casa Ronald Golias teve a fachada restaurada, reforço estrutural,
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laje, madeiramento e cobertura com telha de cerâmica. Na área antigamente destinada ao
quintal,foram incluídos novos sanitários para o público visitante além de área de circulação e
gramado.
 
   
 
  O espaço ganhou móveis, um boneco em tamanho real do humorista, pertences pessoais,
salão de exposições, fotos e informações. Parte do acervo foi doado pela própria família de
Ronald com o apoio do escritor e historiador Luís Carlos Barbano, autor da biografia “Ronald
Golias: O Gigante do Humor”. 
 
   
 
  Também participaram da inauguração o vice-prefeito Cláudio Di Salvo, biógrafo de Golias,
Luiz Carlos Barbano, o deputado federal Lobbe Neto, os vereadores Ditinho Matheus, que
representou o presidente da Câmara, Lucão Fernandes, Rodson Magno, Cidinha do
Oncológico, Eduardo Brinquedos, Marco Antonio Amaral, Sérgio Rocha, Dé Alvim e Maurício
Ortega. Além de secretários, diretores e outros servidores da Prefeitura.
 
   
 
  Sobre o Humorista
 
   
 
  Ronald Golias nasceu em São Carlos no dia 4 de maio de 1929 e foi um dos pioneiros do
humor na televisão brasileira. Criador de personagens famosos como “Bronco” e de bordões
que se tornaram mania nacional como “Ô Cride! Fala pra mãe”, o humorista se tornou
referência para gerações de comediantes. 
 
   
 
  Ganhou destaque nacional primeiro no cinema. Seu primeiro filme foi a comédia Um Marido
Barra-Limpa (1957), de Luís Sérgio Person. Participou também de Os Três Cangaceiros
(1961), de Victor Lima, quando contracenou com Ankito e Grande Otelo. Trabalhou ainda em O
Dono da Bola (1961) e Golias contra o Homem das Bolinhas (1969). 
 
   
 
  Golias dedicou-se a maior parte de sua carreira para a televisão. Trouxe consigo das telas o
personagem Carlos Bronco Dinossauro, que acabaria tornando-se um dos destaques da
Família Trapo, programa exibido pela TV Record entre 1967 e 1971. Contracenando com Jô
Soares, Ricardo Corte-Real, Cidinha Campos, Renata Fronzi e Otelo Zeloni, Golias
consagrou-se definitivamente como um dos mais célebres humoristas do Brasil. 
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  Após o término da Família Trapo em 1971, Golias protagonizou ainda na Record o seriado
Bronco Total entre 1972 e 1973. Nesta série, contracenou com Carlos Alberto de Nóbrega. Em
1979, Golias protagonizou na Globo o seriado Superbronco. Criado por Boni, o programa foi
considerado um fracasso, durando apenas 29 episódios. Nos anos 80 foi para a Bandeirantes,
onde estrelou o humorístico Bronco. Em junho de 1990, passou a integrar o elenco fixo da
Praça é Nossa, no SBT, onde permaneceu até 2005 interpretando personagens como O
Profeta, Bronco, Pacífico e Professor Bartolomeu. Nesse meio tempo, foi protagonista na
mesma emissora dos humorísticos Escolinha do Golias (com Nair Bello) e Meu Cunhado (com
Moacyr Franco). Falecido em 2005, ainda hoje é lembrado e admirado em todo o país. 
 
   
 
  Horário de Funcionamento
 
  Terça a Sexta das 10:00h às 17h.
 
  Sábado das 09:00h às 13h
 
   
 
  Entrada Gratuita
 
   
 
  (07/03/2016)
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