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Concede o Título de Cidadã Mato-grossense a
Senhora Márcia Aparecida Ferreira Gouveia.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º  Fica concedido o Título de Cidadã Mato-grossense a Senhora Márcia Aparecida Ferreira
Gouveia. 

        Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação.

JUSTIFICATIVA

Márcia Ferreira (nome artístico de Márcia Aparecida Ferreira Gouveia; (Belo Horizonte, 26 de fevereiro de
1958) é uma cantora brasileira. 

Márcia Ferreira começou a cantar ainda criança e sempre acompanhava o pai, Mendes Ferreira, que era
locutor esportivo. Aos cinco anos de idade, Márcia e a família se mudaram de Belo Horizonte para Pouso
Alegre, onde ela começou a cantar nos bailes da cidade. Depois a família se mudou para o Rio de Janeiro,
onde Mendes Ferreira era locutor na Rádio Globo. Márcia Ferreira morou no Rio de Janeiro até os 15 anos
de idade. Em 1976, Márcia se mudou para Brasília, onde realizou-se profissionalmente como comunicadora
e cantora.

Em Brasília, Márcia Ferreira iniciou-se como comunicadora na Rádio Nacional da Amazônia, cuja
programação era especialmente voltada à Amazônia Legal. Márcia foi a primeira pessoa a falar nos
transmissores de maior potência da América Latina, sendo assim, sua voz de locutora ficou conhecida por
muitos anos também no Nordeste e Fernando de Noronha. Márcia Ferreira contribuiu com diversos projetos
do governo federal à agricultura na Amazônia. Seu enorme sucesso no rádio contribuiu também à sua
carreira de cantora.

Em 1983, Márcia Ferreira gravou seu primeiro disco, um LP pela gravadora Continental. Em 1986, ela e José
Ary fizeram a versão em português de Chorando Se Foi, a qual lhe renderam disco de ouro. Em 1990, o 1
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tocado em todo Brasil. Na época, os discos de vários cantores de lambada foram lançados na Europa e
noutras partes do mundo. Assim, Márcia Ferreira teve seus discos vendidos no Brasil e também na Europa.
Em 1992 lançou mais um disco pela Continental. Em 2010 lançou um novo trabalho.

Márcia Ferreira recebeu várias Condecorações de Estado, no Acre e Tocantins. Também recebeu
homenagens oficiais da cidade de Parintins, no Amazonas.

Entre os prêmios, ganhou um disco de ouro pela alta vendagem do disco gravado pela Continental em 1986,
com a música "Chorando se Foi". O disco alcançou vendagens expressivas no Norte e Nordeste. Antes de
ser cantora, foi apresentadora de TV e de rádio. Recebeu também muitos troféus pelo grande sucesso de
suas músicas tocadas em rádios de todo o Brasil.

Na Rádio Nacional da Amazônia, ao lado do colega radialista Edelson Moura, na década de 1980, Márcia
apresentou o Programa "Pergunte o que quiser" que era o único instrumento de Comunicação entre os
habitantes dos diversos estados da Amazônia Legal, através de cartas que eram lidas no ar. Assim, parentes
e amigos se correspondiam e muitos eram encontrados, namoros se construiam e mercados se constituiam
nas cidades, vilarejos, campos e garimpo.

Márcia Ferreira teve papel fundamental na consolidação de muitos municípios de MT e deixou saudades
naqueles que embrenharam-se nas matas para construir o novo Mato Grosso que estava nascendo. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Outubro de 2019

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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