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DNIT garante a senadora 
Mailza recursos para recu-
peração das BRs 317 e 364

Mailza Gomes e Prefeito Gilson 
conseguem liberação 
de recursos em Brasília

Hospital Ary Rodrigues recebe 
reformas e investimentos 
para atender a população

Senador Guiomard recebe Pro-
grama Viver- Envelhecimento 
Ativo e Saudável 

O Governo do Acre por meio da 
Secretaria Estadual de Infraestru-
tura (Seinfra), atendeu o pedido da 
senadora Mailza Gomes (Progressis-
tas-AC) e fez a recuperação do tre-
cho da AC-40, que liga Rio Branco a 
Senador Guiomard. A população não 
aguentava mais tantos buracos. 

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) 
solicitou ao governador, o também Progressistas, 
Gladson Cameli, um colégio militar em Senador 
Guiomard. Gladson garantiu apoio e ressaltou que 
em breve a Escola Militar será implantada.
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Governo do Acre atende pedido da senadora 
Mailza Gomes e inicia recuperação da AC-40

Mailza solicita e Gladson garante 
Colégio Militar para Senador Guiomard
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O governo do Acre, por 
meio da Secretaria Estadual de 
Infraestrutura (Seinfra), atendeu 
o pedido da senadora Mailza 
Gomes (Progressistas-AC) e 
recuperou trecho da AC-40, 
que liga Rio Branco à Sena-
dor Guiomard. A população 
não aguentava mais tantos 
buracos. Durante reunião com 
o secretário da pasta Thiago 
Caetano, a senadora destacou 
a importância da restauração 
dos pontos críticos e agrade-
ceu. “O momento é agora para 
aproveitar o verão amazônico. 
A rodovia que liga a capital 
ao nosso Quinari é necessária 
para nossa gente. Agradeço 
muito ao governador Gladson 
e ao secretário Thiago por ser 
sensíveis à causa.”

Governo do Acre atende pedido da senadora 
Mailza e inicia recuperação da rodovia AC-40

Quinari recebe Programa Viver - Envelhecimento Ativo e Saudável

INFRAESTRUTURA

TERCEIRA IDADE CONECTADA

Inserir a pessoa idosa no 
mundo digital e promover a 
integração com a família e a 
comunidade são algumas das 
ações proporcionadas pelo 

programa Viver – Envelheci-
mento Ativo e Saudável, des-
tinado pela senadora Mailza 
Gomes (Progressistas-AC)  para 
Senador Guiomard, primeiro 

município do Acre a receber o 
programa. A notícia foi dada 
pelo secretário nacional de Pro-
moção e Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa, do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, Antônio Costa. “Que-
ro levar para outros municípios 
do nosso estado essa iniciativa 
que vai incluir os idosos no meio 
digital, proporcionar interação 
com outras pessoas e melhorar 
a qualidade de vida”, destacou 
Mailza, que fez um agradeci-
mento à ministra Damares por 
escolher o Acre para ser um dos 
primeiros a receber o programa. 

O programa objetiva pro-
mover cursos, palestras e de-
bates que potencializem a in-
clusão tecnológica e educação 
financeira. Também visa trazer 
informações e conhecimentos 
sobre o processo de envelhe-

cimento, com ênfase na pre-
venção, além de disponibilizar 
à pessoa idosa práticas de 
atividades físicas e recreativas, 
com a proposta de propiciar 
um envelhecer com bem-estar 
físico e psicossocial.

Em Brasília, a senadora conversou 
com a coordenadora do Centro de 

Referência de Assistência Social de 
Senador Guiomard (Cras), Edvalda 

Lacerda, que foi para o treinamento 
de capacitação do Programa Viver: 

Envelhecimento Ativo
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DNIT

Em Brasília, a senadora 
Mailza Gomes (Progressis-
tas-AC) solicitou e já recebeu 
a garantia do diretor-geral do 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transportes 
(DNIT), Antônio Leite dos 
Santos, que os recursos para 
a recuperação da BR-317 que 
liga Boca do Acre (AM) a Assis 
Brasil (AC) serão liberados em 
breve. Ela também destacou 
a importância da liberação de 
recursos para recuperação da 
BR-364 e a finalização da pon-
te sobre o Rio Madeira.

DNIT garante a Mailza Gomes  liberação de 
recursos para as BRs 317 e 364

A senadora solicitou que 
os recursos sejam liberados o 
quanto antes para aproveitar-
em o momento sem chuvas 
no estado. “O verão amazôni-
co é o momento ideal para 
começarem às obras no es-
tado do Acre. A população 
precisa muito das estradas em 
boas condições, as passagens 
de avião já são caríssimas, en-
tão a rodovia é a opção. Elas 
não podem ficar isoladas, por 
isso estou pedindo que libere 
os recursos para as nossas BRs 
317 e 364”, solicitou.

Hospital de Senador Guiomard, Dr. Ary Rodrigues recebe 
reformas e investimentos para melhor atender a população

ca.  As obras tiveram início no 
mês de maio.  “Fiz duas visitas 
ao hospital, e junto à Sesacre, 
oficializamos parcerias para 
serviços da área de saúde do 
Senador Guiomard. As refor-
mas já começaram, médicos 
foram enviados pela Sesacre 
para prestar assistência hos-
pitalar a comunidade do nos-
so munícipio. Os desafios são 
enormes, e vamos continuar 
avançando por melhorias na 
saúde”, destacou Mailza.

PRIORIDADE PARA A SAÚDE

O Hospital de Senador 
Guiomard, Dr. Ary Rodrigues 
recebeu investimentos para 
reforma, contratação de três 
médicos e um carro de apoio 
administrativo atendendo 
um pedido da senadora 
Mailza Gomes (Progressis-
tas-AC) junto à Secretaria 
Estadual de Saúde.

A senadora também so-
licitou à Sesacre a reforma 
do centro cirúrgico, pintura 
e consertos na rede elétri-
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RECURSOS PARA SENADOR GUIOMARD
SISTEMA

PRISIONAL

EDUCAÇÃO MILITAR

Mailza Gomes e Prefeito Gilson conseguem 
liberação de recursos em Brasília

Mailza conhece 
iniciativas de 
ressocialização 
do presídio de 
Senador Guiomard

Mailza pede e Cameli garante implantação 
do colégio militar em Senador Guiomard

A senadora Mailza Gomes 
e o prefeito de Senador Guio-
mard, Gilson (Progressistas-AC) 
conseguiram a liberação de cer-
ca de R$ 2 milhões (dois milhões 
de reais) do programa Calha 
Norte, recurso do Ministério da 
Defesa para o município, resulta-
do de emendas de ex-parlamen-
tares. Eles se     reuniram com 
o responsável pela análise dos 
convênios do ministério, Coronel 
Reginaldo Lisboa, que garantiu 
a viabilização do recurso.

De acordo com a senadora, 
as verbas são fundamentais 
para o desenvolvimento da 
cidade. “Estes recursos garan-
tem melhorias a população do 
Quinari e beneficia a vida das 
pessoas. Este é meu propósito: 
atuar junto às prefeituras para 
fortalecer nossos municípios”, 

A senadora Mailza Gomes 
(Progressistas-AC) solicitou ao 
governador, o também pro-
gressistas, Gladson Cameli um 
colégio militar em Senador Gui-
omard. O pedido foi feito numa 
visita de Cameli ao gabinete da 
senadora em Brasília. O gover-
nador garantiu apoio e ressaltou 
que em breve a Escola Militar 
será implantada no município.

A parlamentar ressaltou que 
a partir de agora as conver-
sas com o Governo do Estado 
tendem a ficar cada vez mais     
próximas para que o projeto saia 
do papel. “Agradeço muito ao 
governador por compreender a 
necessidade do Colégio Militar 
para os estudantes de Senador 
Guiomard. Estamos juntos pelo 

destacou Mailza.
A liberação do recurso de 

emendas de ex-parlamen-
tares também têm o apoio 
do coordenador da banca-
da, senador Sérgio Petecão 
(PSD-AC). Serão destinados 
R$ 300 mil (trezentos mil reais) 
para ampliação do prédio da 
Secretaria Municipal de Obras 
Públicas; para construção 

do prédio da Secretaria 
Municipal de Ação Social                                                          
foi destinado R$ 601 mil 
(seiscentos e um mil reais). A 
educação também foi contem-
plada com R$ 300 mil (trezen-
tos mil reais) para a compra de 
um micro ônibus e R$ 266 mil 
(duzentos e sessenta e seis mil 
reais) para ampliação da esco-
la Monteiro Lobato.

desenvolvimento do Acre”, afir-
mou Mailza. Rio Branco já con-
ta com dois colégios militares: 
Tiradentes, no Calafate e Dom 

Pedro II, no Loteamento Santo 
Afonso. Ambos, a senadora já 
visitou, conheceu as estruturas 
e metodologia de ensino.

Construção do Colégio Militar de Senador Guiomard já está em execução

O trabalho de res-
socialização adotado 
na Unidade Prisional de 
Senador Guiomard foi 
conhecido pela senado-
ra Mailza Gomes (Pro-
gressistas-AC). Ao lado 
do diretor da unidade, 
Glauber Feitosa e do 
coordenador-geral do 
Núcleo de Educação do 
município, Eudiran Car-
neiro, Mailza visitou a es-
cola que funciona dentro 
do centro e conheceu as 
ações desenvolvidas pe-
los reeducandos.

As atividades dos 
presos que trabalham e 
estudam incluem cuidar 
da horta, granja, oficina 
mecânica, produção de 
móveis na marcenaria e 
artesanatos. Roçagens 
e manutenção elétrica 
da unidade também são 
feitas pelos internos.

“Saí muito impres-
sionada com o trabalho 
de ressocialização feito. 
Mais de 80 recuperan-
dos tendo oportunidade 
de aprender uma ativi-
dade que vai ser muito 
útil para eles no mercado 
de trabalho. Essa é uma 
alternativa que temos 
que incentivar em todo o 
estado”, destacou.


