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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE  A  SENHORA  IZABEL
COUTINHO.

        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 Título de Cidadã Mato-grossense a senhora Izabel Coutinho.

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

JUSTIFICATIVA

 

 

Maria Izabel de Moraes Manfrim Coutinho Barbosa nasceu no município de Sabino, no interior de São Paulo,
onde morou até os sete anos de idade. Mudou-se para o Paraná com a família e retornou à cidade natal aos
15.

Sempre estudou em escolas públicas até ingressar na faculdade de letras em Lins, cidade vizinha de Sabino.
Seu sonho sempre foi cursar jornalismo, mas não o realizou por não poder morar e estudar em Marília.
Formou-se e na semana seguinte foi morar em Campo Grande, onde permaneceu por um ano antes de ir
para Cuiabá. Residiu na capital de Mato Grosso por um ano também, até o momento em que decidiu que
queria ir um pouco mais longe. Mudou -se para Londres e na sequência para Israel, onde morou e foi
voluntária  por um ano em um kibutz . Voltou para Londres e, sempre trabalhando para se manter, viajou
para mais de uma dezena de países na Europa.

A experiência fora do Brasil durou três anos. Na volta, optou por retornar a Cuiabá, onde começou a dar
aulas de inglês na Cultura Inglesa, função que exerceu por 15 anos. Na capital mato-grossense, conheceu o
jornalista Marcos Coutinho e três meses depois estavam casados. Tiveram três filhos: Matheus , Lucca e
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Joaquim.

Ao encerrar a carreira de professora de inglês, passou a exercer a função de chefe de gabinete de Cloves
Vetoratto, falecido secretário de Estado do então governo Blairo Maggi. Após a morte de Vetoratto, Izabel
começou a dedicar-se integralmente ao portal Olhar Direto, juntamente com o esposo. Com o falecimento de
Marcos Coutinho em 2013, assumiu a empresa como diretora geral, cargo que exerce até os dias atuais.

Isto posto, apresento o presente Projeto de Resolução em homenagem a essa brilhante mulher, contando
com apoio dos demais Pares para sua aprovação. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Março de 2021

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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