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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  EUNICE
RAMOS.

        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 Eunice Ramos.

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

JUSTIFICATIVA

Eunice Maria Guntzel ramos nasceu no município de Estrela no Rio Grande do Sul. É filha de Lília e
Adroaldo Ramos (in memoriam) e tem três irmãos: Sergio, Cristina e Marcos.

É formada em jornalismo pela Unisinos – universidade do Vale do Sinos em São Leopoldo, e pós-graduada
em gestão em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Também é pós graduada em Inteligência
Estratégica pela FAATEC do Paraná no curso realizado em parceria com a ADESG – Associação dos
Diplomados da Escola Superior de Guerra. Atualmente é mestranda em Comunicação na Universidade
Federal de Mato Grosso.

Os primeiros passos na profissão foram no jornal Nova Geração de Estrela. Depois de formada trabalhou
dois anos na sucursal da RBS TV de Lajeado.

Trocou o Sul pelo centro-oeste quando recebeu o convite para trabalhar na Rede Mato-grossense de
televisão onde atua como repórter nacional.

Participou de grandes coberturas como a queda do avião da Gol, com a perda de 154 passageiros. Sua
atuação  também  está voltada para o combate à violência contra a mulher , além das reportagens
abordando o tema. Eunice Ramos também é membro efetivo da Câmara Setorial Temática da Mulher criada
pela Assembleia Legislativa para fazer uma revisão geral da legislação de proteção dos direitos das
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mulheres e propor políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica.

A jornalista também tem o olhar voltado para proteção do meio ambiente com a busca de alternativas para o
desenvolvimento sustentável. 

Denunciou em reportagens no Jornal Nacional e nos telejornais locais o desmatamento ilegal e a poluição
dos rios. Participou de projetos especiais da Rede Globo como a série “Rio Paraguai – das nascentes à foz”
onde percorreu, ao lado do jornalista José Hamilton Ribeiro, dois mil e seiscentos quilômetros registrando
pesquisas, histórias e personagens de um dos rios mais importantes da américa latina. Também mostrou as
belezas e as ameaças ao pantanal no globo repórter – um dos programas de maior audiência da televisão
brasileira. Produziu ainda um programa especial sobre os rios Paraguai e Cuiabá que foi ao ar no pela TV
Centro América. O programa “expedição travessia” acompanhou o trabalhos dos pesquisadores da Unemat –
Universidade do Estado de Mato Grosso., contribuindo para a divulgação da ciência.

Pelos trabalhos realizados na área de sustentabilidade, Eunice Ramos já recebeu prêmios importantes como
do Instituto Ethos de jornalismo e prêmio Airton Senna de jornalismo.

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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