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        Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais desta Casa de Leis "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma:

À Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por seus membros, mediante requerimento do
Deputado Ondanir Bortolini - Nininho, vem manifestar o reconhecimento público, e parabenizar o distinto
empresário senhor Estevan de Melo Ferrari pelos 10 anos de empreendedorismo de sucesso e credibilidade
à frente do site de noticias Gazeta MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de porposição legislativa na modalidade de Moção de Aplausos com fulcro no Art. 185-A, do
Regimento Interno desta Casa de Leis, em manifestação e reconhecimento público, parabenizando o distinto
empresário senhor Estevan de Melo Ferrari pelos 10 anos de empreendedorismo de sucesso e credibilidade
à frente do site de noticias Gazeta MT.

Há 10 anos com a consolidação da internet como fonte de informação mais ágil e dinâmica inserido no
cotidiano das pessoas, o empresário Estevan de Melo com visão empreendedora inaugurava em 11 de
novembro de 2011, o site de notícias GazetaMT, que se transformou em um dos maiores e com maior
credibilidade do estado.

Com a preocupação em levar o melhor conteúdo e a necessidade em inovar no segmento, o GazetaMT
buscou o que havia de mais atual e moderno em relação ao layout e facilidade de utilização para os
internautas, sem dúvida, um divisor de águas dentro do meio competitivo dos sites e portais de notícias em
Mato Grosso.

Ao longo destes 10 anos, o GazetaMT sempre contou com uma equipe de profissionais e jornalistas de alto
nível, sempre pautada pela informação correta e com credibilidade, o que resulta em grande alcance e
visibilidade.

 

 Histórico Estevan de Melo
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Estevan de Melo Ferrari tem 47 anos, nasceu na cidade Curitiba, no Paraná, onde morou até os quatro anos
de idade. Em seguida, sua família mudou-se para a cidade de Ponta Porã (MS), onde iniciou seus estudos e
morou até os 15 anos de idade, onde ajudava os pais Florisvaldo de Oliveira Ferrari e Dejanira de Melo, no
sustento da casa trabalhando como flanelinha e lavador de carros.

 De lá mudou-se para Dourados (MS), onde trabalhava como garçom no período noturno e durante o dia
jogava futebol nas categorias de base do Ubiratan, time local que já revelou grandes nomes do futebol, como
o ex-zagueiro da Seleção Brasileira Antônio Carlos Zago. Ele também trabalhou em várias lojas
especializadas em artigos esportivos.

Em 1999 chegou a Rondonópolis para jogar futebol no União Esporte Clube a convite de um amigo. A
experiência como jogador não deu certo, mas ele continuou na cidade onde começou a trabalhar como
vendedor de loja de material esportivo até ser convidado para integrar a equipe do apresentador Nilson
Avelino, em um programa esportivo na televisão local.

A trajetória como comunicador continuou depois nas Rádio Juventude AM e 105 FM, onde apresentou e
comentou programas esportivos e transmissões futebolísticas. Já em 2007, com a popularização da internet,
lançou o site Esporte News, especializado em esportes, que obteve relativo sucesso e em 2010 adquiriu o
site Futebol MT, já consolidado como o maior portal esportivo de Mato Grosso na internet.

Ante todo o exposto, pela grandiosa trajetória empresarial do senhor Estevan de Melo Ferrari, que
honrosamente comemora os 10 anos de sua existencia, em nome da população mato-grossense,
reconhecendo e louvando essa estimada pessoa, cumpre-me propor a presente MOÇÃO DE APLAUSOS ao
representante do site Gazeta MT, objetivando o pretendido, submeto esta proposição legislativa à qualificada
apreciação de meus distintos Pares, aos quais solicito, nesta oportunidade, o devido apoio para sua acolhida
e merecida aprovação e desejar ao Gazeta MT e seu representante muito sucesso, com a proteção de
Deus. 

 

 

 

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Fevereiro de 2021

 

Nininho
Deputado Estadual
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