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MOÇÃO DE APLAUSO N° 015/2018 

É com imenso prazer e contentamento que tenho a honra de parabenizar a REDE GAZETA 

pelos seus 90 anos de sucesso e trabalhos realizados em todo o Espírito Santo. 

A Rede Gazeta foi fundada no dia 11 de Setembro de 1928 com o Jornal A Gazeta, sendo o 

maior grupo de comunicação no estado do Espírito Santo e urna das maiores do Brasil. Está 

dividida em três plataformas: TV, Rádio, e Mídia Impressa/Gazeta Digital, além de mais 

outras três redes próprias nos Municípios de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina, a 

sede está situada no Bairro Monte Belo em Vitória-ES. 

No dia 11 de Setembro de 1976 a TV Gazeta começou suas transmissões no canal 4, sendo a 

décima afiliada da TV Globo das 123 espalhadas pelo país. Desde o começo até os dias atuais 

muitas mudanças aconteceram principalmente em 2009 com a chegada do canal digital que 

trouxe muitos benefícios para os telespectadores. 

Atualmente a TV na capital conta com cinco programas locais, são eles: "Bom Dia ES", 

"ESTV 1° e 2° edição, "Em movimento" e "Jornal do Campo" (que teve sua estréia antes 

mesmo que o "Globo Rural"). 

Desde o ano de 1928 o Jornal A Gazeta é atualmente o segundo jornal mais antigo do país, 

sua redação está integrada na Redação Multimídia. A nova redação foi à primeira do Estado 

com o modelo inovador, que funcionam todas as plataformas em um mesmo lugar, reunindo a 

elaboração de todas as produções para mídia imprensa, internet e a rádio CBN. Vale ressaltar 

que a Rede Gazeta possui um acervo de quase nove décadas, reunidos em dois Centros de 

Documentação (Cedoc), um com Mídia Eletrônica e outro de Mídia Imprensa. 

Nestes Lindes, apresentamos esta MOÇÃO DE APLAUSO depois de ouvida à douta decisão 

do Plenário, seja oficializada a Rede Gazeta os nossos mais sinceros votos de estima e 

sucesso. 

Marilândia/ES, 14 de Setembro de 2018 


