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JURUÁ NO PLANALTO

Senadora Mailza consegue apresentação  do 
Conservatório do Juruá ao presidente Bolsonaro

ESPECIAL JURUÁ



Mailza Gomes libera mais de R$ 2 milhões 
para UBS Fluvial e infraestrutura de 
Rodrigues Alves

SAÚDE DOS RIBEIRINHOS

 No primeiro semestre, a senadora esteve nos 
Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Regional e 
solicitou aos ministros a liberação dos recursos que já foram 
empenhados por ex-parlamentares acreanos.
 Os recursos liberados da UBS correspondem às 
emendas do então senador Gladson Cameli, hoje governador 
do Acre.

 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) conseguiu no 
Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Regional e Sudam, 
destravar recursos de ex-parlamentares e garantir a liberação de mais 
de R$ 2,2 milhões para o município de Rodrigues Alves.
 Para Saúde, mais de R$ 1,8 milhões  já está na conta da 
prefeitura para construção de uma Unidade Básica de Saúde Fluvial 
(UBS) para melhorar a assistência à população ribeirinha do 
município às margens do rio Juruá. Pela Sudam, para compra de 
Patrulha Mecanizada Agrícola, foi liberado R$ 250 mil. 

AGRONEGÓCIO

Em Cruzeiro do Sul, senadora Mailza participa da 
Expojuruá 2019
 Em agosto, a senadora Mailza Gomes 
(Progressistas-AC) cumpriu sua segunda agenda 
no Juruá e participou da Expojuruá 2019, em 
Cruzeiro do Sul. Acompanhada de dona Beatriz 
Cameli, viúva do ex-governador Orleir Cameli, 
Mailza visitou, estandes, conversou com 
produtores rurais, conheceu o trabalho de 
equoterapia e produtos regionais.
 ‘‘A feira é uma oportunidade de mostrar e 
vender o que é produzido em Cruzeiro, municípios 
vizinhos e região. Uma verdadeira vitrine de novos 
negócios que também mobiliza o turismo, 
movimentando dinheiro e renda para a cidade. 
Parabéns ao governador Gladson Cameli, que tem 
sempre essa perspectiva de olhar para o futuro 
com visão de desenvolvimento econômico social, 
e a todos os organizadores do evento. É o Governo 
do estado oferecendo estrutura aos produtores. 
Vivemos novos tempos de fortalecimento e 
geração de renda para nosso povo acreano”, 
destacou a parlamentar.
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Mailza conhece Conservatório do Juruá e se 
emociona com apresentação
 Em agenda em Cruzeiro do Sul, a senadora Mailza Gomes 
(Progressistas-AC) ass ist iu uma apresentação do 
Conservatório Musical do Vale do Juruá na companhia de dona 
Beatriz Cameli. 
 Bastante emocionada com a interpretação, s senadora 
parabenizou o coral e orquestra e prometeu não medir 
esforços em contribuir com o projeto. “Parabéns a essas 
crianças e aos envolvidos por essa  iniciativa tão lindo, ao 
procurador Iverson Bueno, aos maestros e voluntários por 
proporcionar esses jovens sonhar e realizar. Queremos ampliar 
o horizonte dessas crianças através da educação musical.      
Música é o melhor programa de inclusão que existe”. 

MÚSICA QUE TRANSFORMA

 Idealizado pelo Ministério Público do Estado do Acre 
(MPAC), tem como parceiros o Poder Judiciário e o Exército 
Brasileiro e atende mais de 400 jovens.  Na ocasião, a senadora 
se comprometeu em conseguir uma apresentação do grupo ao 
presidente Jair Bolsonaro. 

 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC), a 
convite do Presidente da Federação de Pescadores do 
Acre e Presidente da Colônia de Pescadores de Cruzeiro do 
Sul, vereador Elenildo Nascimento esteve na sede da 
associação em sua passagem por Cruzeiro do Sul. 
Acompanhada de dona Beatriz Cameli e do vice-prefeito 
Zequinha Lima, Mailza debateu várias ações e programas a 
favor dos pescadores do Juruá. A pesca é uma importante 
fonte de renda aos  1.600 pescadores e movimenta a 
economia da região.
 ‘‘Reiterei meu apoio a associação para gerar o 
aumento da comercialização e manutenção da pesca. 
Nosso objetivo é ter mais peixe, mais emprego e renda”, 
destacou. 

APOIO AO PESCADOR

Senadora Mailza visita colônia de pescadores 
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Senadora Mailza 
acompanha agenda do 
Ministro do Meio 
Ambiente no Juruá

MEIO AMBIENTE

 A senadora Mai lza Gomes (Progress istas-AC) 
acompanhou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que 
esteve em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima no final de junho. Junto 
com o prefeito Ilderlei Cordeiro, estiveram na Aldeia Puyanawa, 
se reuniram com oito prefeitos do Consórcio do Vale do Juruá, 
Tarauacá e Envira e  visitaram a BR-364 no trajeto que deverá 
ligar Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima à cidade de Pucallpa, no 
Peru.  “Viemos conversar com os indígenas e comunidades 
tradicionais para falar da  importância dessa integração que 
valoriza e fortalece o turismo e economia local. As lideranças 
indígenas são fundamentais na luta dos povos brasileiros e a 
participação na política é fundamental para garantia de direitos 
e cidadania aos nossos povos tradicionais”, destacou a 
parlamentar.

Mailza Gomes consegue desbloqueio de 
recurso federal para recuperação das  
BRs 317 e 364

 Em Brasília, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) 
articulou junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura e 
Transportes (DNIT) e conseguiu desbloquear R$ 73 milhões para 
recuperação da BR 364 e R$ 59 milhões para a 317 que estavam 
contingenciados. “Assim que soube dessa demanda, solicitei 
uma audiência com o diretor-geral do DNIT, Antônio Leite dos 
Santos. Ele prontamente nos atendeu e as duas rodovias já estão

RODOVIAS

sendo recuperadas. Nossa  população precisa muito das estradas 
em boas condições, as passagens de avião já são caríssimas, então à 
estrada é a opção para as pessoas. Resolver essa questão foi uma 
prioridade”, afirmou Mailza.



S e n a d o r a   M a i l z a  G o m e s  c o n s e g u e 
apresentação  do Conservatório do Juruá ao 
presidente Bolsonaro
 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) agradeceu 
o presidente Jair Bolsonaro por receber o Conservatório 
Musical do Juruá no Palácio do Planalto. As crianças e 
adolescentes fazem parte do projeto Musicalizando Pessoas 
com Amor e Carinho do Ministério Público do Estado do Acre 
(MPAC), em parceria com o Exército Brasileiro. Participaram do 
evento a procuradora-geral de Justiça do MPAC, Kátia Rejane 
de Araújo Rodrigues, o promotor de Justiça, Dr. Iverson Bueno, 
ministros, o senador Sérgio Petecão e os deputados federais, 
Vanda Milani, Manuel Marcos, Alan Rick Miranda e Jesus Sérgio.
 A senadora Mailza Gomes, responsável por  conseguir a 
agenda com o presidente Bolsonaro, destacou a importância 
de incentivar e apoiar a cultura. O grupo percorreu mais de três 
mil e oitocentos quilômetros de ônibus, quatro dias de viagem, 
para chegar até Brasília. 
 ‘‘Desde que assisti uma apresentação deles em Cruzeiro 
fiquei encantada. Quando soube que eles se apresentariam em 
Brasília, me disponibilizei a ajudar para que eles cantassem 
para o presidente Bolsonaro e realizamos esse sonho. É muito 
gratificante ver esses jovens e crianças tocar. Esse projeto 
incentiva outras crianças a lutar e a acreditarem em seu sonho. 
O Acre e o Brasil podem contar com meu apoio à música ”, 
destacou.
 

ACRE NO PLANALTO

 Bastante emocionado, Bolsonaro enfatizou que a 
dedicação dos jovens é um exemplo a ser seguido e disse que o 
trabalho do grupo ajuda a mudar o Brasil. “Vendo pessoas como 
vocês nos estimula a busca cada vez mais a fazer a coisa certa. O 
futuro de vocês está na mão de vocês. Tenho certeza que esse é 
um grande exemplo para nós. O Brasil reconhece todo esse 
talento de vocês”, destacou o presidente. Em Brasília, senadora 
Mailza levou o grupo para uma visita guiada para conhecer o 
Senado e a Câmara dos Deputados.Na capital federal, o grupo 
ainda se apresentou no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional do 
Ministério Público.

„

„
Vendo jovens e crianças como vocês nos estimula a 
busca cada vez mais a fazer a coisa certa. O futuro de 
vocês está na mão de vocês. Tenho certeza que esse é 
um grande exemplo para nós. O Brasil reconhece todo 
esse talento. Presidente Jair Bolsonaro
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ECONOMIA

Mailza participa de reunião com diretoria da 
Associação Comercial do Alto Juruá 

 A senadora Mailza Gomes (Progressistas), em agenda no 
Juruá, esteve em reunião na Associação Comercial do Alto Juruá 
com o presidente Luiz Antonio, o vice, Assem Cameli e o vice-
prefeito Zequinha Lima.
 A parlamentar conversou com a diretoria onde discutiram 
geração de emprego e formas de fomentar a economia no Vale do 
Juruá. Na ocasião, diante dos pedidos de viabilidade para a 
questão de logística de Cruzeiro, com destaque para a abertura de 
mercado para o Peru, Mailza afirmou que seu gabinete está de 
portas abertas para receber os empresários e segue empenhada 
em contribuir com  desenvolvimento “Estamos à disposição para 
atender essas demandas e ajudar a melhorar a logística da 
região”, afirmou o parlamentar.

PARCERIAS

Senadora Mailza se reúne com vereadores de Cruzeiro 
do Sul 
 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) foi recebida 
no Plenário da Câmara de Vereadores para uma conversa a cerca 
de políticas sociais envio de recursos  que venham beneficiar a 
sociedade cruzeirense.
 Durante o encontro os vereadores expuseram os principais 
problemas da cidade e enfatizaram o apoio da senadora na 
destinação de emendas para as melhorias de Cruzeiro do Sul.
 ‘‘Conversei com todos os vereadores, em conhecer e ouvir 
cada um, porque é através do trabalho dos vereadores que 
chegaremos as pessoas mais distantes do nosso Estado, pois são 
eles que estão em contato diariamente com o povo e sabe das 
necessidades. Meu mandato é feito para as pessoas e está a 
disposição do povo cruzeirense. Quero manter esse contato com 
os vereadores e que possamos estar sempre próximos da 
população’’, disse Mailza. 
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Mailza busca liberação de recursos para obras nas 
pistas de pouso de Marechal, Santa Rosa, Jordão 
e Porto Walter

INFRAESTRUTURA

SOCIAL

Encontro Mulheres do Juruá pelo Social
 Em Cruzeiro do Sul, Mailza participou do 1º Chá da 
Tarde com Mulheres do Juruá pelo Social junto com 
Beatriz Cameli, viúva do ex-governador Orleir Cameli, a 
esposa do vice-governador, Selma Rocha, a secretária 
estadual de Assistência Social, Direitos Humanos e de 
Políticas para Mulheres, Claire Cameli, secretárias 
municipais e mulheres de Cruzeiro que desenvolvem 
projetos sociais “A ideia é uma maior interação entre as 
mulheres que atuam de forma direta ou indiretamente na 
política e desenvolvem ações sociais. Em nosso encontro, 
trocamos ideias, experiências e iniciativas desenvolvidas 
no Juruá. Fiquei muito feliz com a realização deste chá, 
conhecer projetos e firmar parcerias para trabalharmos 
juntas em diversos projetos. Obrigada a todas pela 
presença e parceria”, disse Mailza
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“Presidente, nós precisamos de apoio em nosso estado. 
Precisamos agilizar a liberação dos recursos para iniciar o mais 
rápido possível essa obra nas pistas de pouso.
 A infraestrutura ainda está em desenvolvimento e por isso 
é necessário a ajuda de recursos federais para essas obras que 
irão facilitar a locomoção das pessoas ”, relatou Mailza.
 Durante a reunião, Davi se colocou à disposição e 
telefonou para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas para 
marcar uma reunião com o governador Gladson Cameli. A 
senadora destacou também que vai mobilizar a bancada federal 
para juntos apresentarem item a item quais são as obras mais 
importantes para o estado do Acre, dentre ela a recuperação das 
pistas de pouso. 

 A senadora Mailza Gomes recebeu no gabinete, em 
Brasília o presidente do Senado Federal e Congresso Nacional, 
senador Davi Alcolumbre. A pauta da reunião foi a liberação de 
recursos para conclusão de obras estruturantes no estado do 
Acre, dentre elas a recuperação das pistas de pouso de Marechal 
Thaumaturgo, Santa Rosa, Porto Walter e Jordão. 
 O secretário estadual de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Urbano (Seinfra), Thiago Caetano, também estava presente na 
reunião. Mailza explicou à  Alcolumbre, a importância de 
recursos para a infraestrutura no estado. 
 Ela relatou a ele a situação das pistas de pousos dos 
municípios distantes, onde só chega de avião ou barco 



SAÚDE PÚBLICA

Visita aos hospitais dos municípios do Juruá 
 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC), em agenda 
pelo Juruá, visitou os hospitais dos municípios, conversou com 
médicos, pacientes e a comunidade para saber das principais 
demandas na área da saúde. Após chegar de viagem, em Rio 
Branco, Mailza se reuniu com a secretária estadual de Saúde, 
Mônica Kanaan Feres e expôs a situação da saúde no interior. A 
parlamentar reforçou seu trabalho a fim de ajudar na conquista de

investimentos para a saúde no estado. “Apresentei a secretária a 
situação da saúde no interior e destaquei medidas que devem ser 
tomadas com urgência para oferecer uma saúde digna a nossa 
população. Temos visto o esforço do governador Gladson Cameli 
que tem tem trabalhado com muito empenho e força de vontade 
para mudar a realidade da saúde nos municípios acreanos”, 
destacou Mailza.

Com vice prefeito Zequinha, vereador Elenildo e o 
coordenador de Saúde Roberto Holanda em visita à 

Maternidade do Juruá

Com vereador Elenildo e vereadora Marizinha, Mailza 
conheceu as necessidades da saúde na Vila Santa Luzia

Hospital de Mâncio Lima Unidade Básica de Saúde de Marechal Thaumaturgo

Unidade Mista de Saúde de Rodrigues Alves

Unidade de Saúde de Porto Walter
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Dona Beatriz Cameli e Mailza Gomes: 
engajamento socia l  e  parcer ia  pelo 
desenvolvimento do Acre

CAUSAS SOCIAIS

 Nas minhas idas ao Juruá, tive a felicidade de estar na 
companhia de Dona Beatriz Cameli. Com uma história de 
atuação marcada pelo engajamento às causas sociais, dona 
Bete, como é carinhosamente chamada no Juruá, é um exemplo 
no apoio às crianças, idosos e incentivos à juventude.
 Dona Bete tem demonstrado muita sensibilidade e atuado 
de maneira intensa em diversas causas. Reitero nossa parceria 
em prol das ações e dos projetos sociais desenvolvidos em 
Cruzeiro do Sul, e estou à disposição para somar forças e 
viabilizar recursos. Atuar sob o ponto de vista de valorizar o ser 
humano é algo que buscamos sempre, pois está intimamente 
ligada às condições sociais.

 Junto com dona Bete, conheci grandes projetos sociais: o 
Conservatório Musical do Vale do Juruá, a Casa de Acolhimento 
Lar Ester Cameli, a Casa de Acolhimento da Fazenda Esperança 
Maria Madalena, dentre outros. Estamos juntas nesse 
movimento de amor, parceria, união e olhar ao próximo.  Minha 
luta é a favor da participação das mulheres na política, sou a 
senadora das causas sociais com o sentimento de mudar a vida 
das pessoas. Movidas por esse espírito solidário, estamos 
engajadas para tentar diminuir problemas existentes na 
sociedade. A gente quer fazer mudanças e ajudar pessoas. 
Coisas incríveis acontecem quando as mulheres se unem.
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Mailza participa das comemorações de 115 
anos de Cruzeiro do Sul

AGENDA JURUÁ

 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) participou 
das comemorações dos 115 anos de Cruzeiro do Sul. A 
parlamentar esteve no desfile cívico, que contou com a presença 
do governador Gladson Cameli, prefeito Ilderlei Cordeiro, entre 
outras autoridades e participou da reinauguração do busto de 
Thaumaturgo de Azevedo, fundador da cidade e da entrega das 
Medalhas Da Ordem da Estrela do Acre do Vale do Juruá. Mailza 
também esteve no Festival da Farinha, que começou na quinta-
feira (26) e foi até o domingo (29).
 Como parte das comemorações do aniversário, a 
parlamentar também estev ao lado de fiéis da Marcha Para 
Jesus, que reuniu milhares de pessoas e participou da entrega de 
madeiras doadas pelo Governo do Estado e prefeitura às mais de 
173 famílias que tiveram suas casas atingidas por um vendaval.
Durante a estadia em Cruzeiro, Mailza conversou com 
representantes da União Municipal das Associações de 
Moradores (UMAM) junto com o vereador Elenildo Nascimento, 
o vice-prefeito Zequinha Lima e presidentes de bairros.

“Pela terceira vez cumpro agenda em Cruzeiro do Sul. Estar nas 
comemorações do aniversário, conversar com a comunidade, 
me traz uma alegria enorme. Eu parabenizo essa cidade tão 
querida, tão importante do Acre. São 115 anos de luta e de muita 
história. Vou trabalhar ainda mais pela população daqui e de 
todo o Acre. Parabéns ao prefeito Ilderlei Cordeiro e toda a 
equipe pelo compromisso de fazer Cruzeiro essa cidade boa de 
viver. Juntos, vamos realizar ações para melhorar cada vez mais 
a qualidade de vida das pessoas. Cruzeiro e seu povo 
hospitaleiro está no meu coração”, disse.

HOMENAGENS
 À noite, Mailza participou da entrega da Comenda de 
Honra da Estrela do Acre às personalidades que prestaram 
relevantes serviços  às comunidades da região.
 No evento foram homenageadas diversas personalidades: 
o prefeito do município, Ilderlei Cordeiro; a viúva do ex-
governador Orleir Cameli, Bete Cameli, a ex-deputada Maria das 
Vitórias e irmã Paulina da Silva, entre outras pessoas que tem 
contribuído com Cruzeiro do Sul.
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ENGAJAMENTO ÀS CAUSAS SOCIAIS

Encontro com Dom Flávio Giovenale, bispo da 
Diocese de Cruzeiro do Sul para uma conversa 

sobre as obras sociais da igreja 

Na Casa de Acolhimento Lar Ester Cameli, Mailza 
conheceu o trabalho social para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social 

Senadora Mailza conhece o Lar dos Vicentinos, 
espaço que abriga idosos em Cruzeiro do Sul 

Na Casa de Acolhimento Fazenda Esperança Maria 
Madalena, junto com dona Beatriz Cameli e o padre 

Herbert Heinrich, Mailza se emocionou com o trabalho 
social feito com mulheres em situação de violência 

doméstica e dependência química

Lar dos Vicentinos

A escolinha de futebol Cacique Náuas tem 
capacidade para 100 crianças e desenvolve um 

trabalho de incentivo ao esporte
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Senadora Mailza apresenta projeto para mudar nome 
da BR-364 para Orleir Cameli
 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) 
apresentou um projeto de lei que muda o nome da BR-364 
para BR Orleir Cameli, forma de homenagear o ex-governador 
do Acre.“É muito justo. Não tem por que uma rodovia ter um 
nome de um número. O Orleir Cameli representa muito bem 
essa região, foi o maior lutador para que essa BR fosse 
possível”, disse Mailza.
 Beatriz Cameli, lembra que a construção da rodovia 
sempre foi um sonho de Cameli e da população cruzeirense

RODOVIAS

e uma maneira de homenageá-lo. ‘‘Acho muito justo e louvável que 
o nome dele seja colocado nessa BR, porque ele realmente deu sua 
vida para que o Juruá fosse ligado a cidade de Rio Branco”. 
 Mailza relembra que o projeto é uma luta que começou com 
Gladson Cameli quando senador  e disse que pretende dar 
continuidade. 

„

„
Baterei nas portas dos ministérios para garantir 

recursos para o Acre, defenderei as reformas 
necessárias para que nosso país volte a crescer. 

Com transparência, confiança, diálogo e trabalho 
vamos  juntos escrever um novo capítulo da 

história do nosso Acre.



Senadora Mailza solicita a Claro antena de 
telefonia para comunidades de Cruzeiro do Sul

COMUNICAÇÃO RURAL

 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) esteve em 
reunião com o Vice-Presidente de Relações Institucionais da 
Claro, Fabio Augusto Andrade e solicitou a instalação de uma 
torre de telefonia móvel para a região do Santa Luzia – BR 364 
em Cruzeiro do Sul. A torre irá atender as comunidades do 
Lagoinha, Vila Campinas e Vila Liberdade. 

 Mailza lembrou que as melhorias no sinal de celular é um 
pedido constante feito pelos moradores das comunidades “Esta 
é uma demanda que precisamos que seja solucionada para que 
os usuários possam ter sinal de telefonia e possam utilizar o 
serviço com a máxima qualidade”, destacou. Fabio garantiu que 
em breve uma equipe de engenheiros irá fazer o estudo do local. 

 O pedido visa atender a necessidade da população do Santa Luzia, Lagoinha, Vila Campinas e Liberdade.

MAILZA NO JURUÁ

Visita a casa da professora e paisagista 
Gizalda Mariano

Reunião com a União Municipal das Associações 
de Moradores (UMAM) na Câmara de Vereadores 

de Cruzeiro do Sul

Doação de madeiras para construção de 73 
casas que tiveram suas casas atingidas por 

um vendaval 

Comunidade Alto Pentecostes em Mâncio 
Lima
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CRUZEIRO DO SUL

Comunidade Olivença

Comunidade Praia Grande 

Aniversário de 37 anos da Vila Santa Luzia Ramal 3

Festival Noke Koi da tribo indígena 
Katukina - Aldeia Bananeira
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Ramal Pólo Florestal



CRUZEIRO DO SUL

Em Brasília, Mailza recebeu os vereadores 
Mariazinha, Ocenir Maciel da Costa e Romário 

Tavares

Lançamento da Operação Verão da 
Prefeitura de Cruzeiro do Sul

Enquanto percorria a BR 364, Mailza vistoriou  
as obras de recuperação da rodovia e conversou 

com funcionários do DNIT

Visita ao Mercado do Peixe com o vereador 
Elenildo Nascimento 

Senadora participa do Congresso da 
Confederação Fraternal de Ministros da 

Assembleia de Deus no Acre (CONFRADAC)
15

Senadora conversa com  o prefeito Ilderlei Cordeiro 

sobre parcerias e investimentos para  Cruzeiro  do Sul



CRUZEIRO DO SUL

Reunião com associação de taxistas, mototaxistas, 
pampeiros e perueiros

Comunidade Crôa

Visita a ex-deputada Maria das Vitória

Formatura e Promoção de Oficiais e Praças 
da Polícia Militar e Bombeiros 
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Visita ao pastor Alexandre

Comunidade Pólo Florestal



MÂNCIO LIMA

Encontro com a comunidade e lideranças políticasConversa com agentes de segurança sobre 
melhorias para as Policias Civil e Militar

Com o Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, 
Mailza esteve no trecho da BR-364 que deverá ligar 
Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima a Pucallpa, no Peru

Comunidade Alto Pentecostes em Mâncio Lima

Com a líder política Wilsilene Siqueira  Na Prefeitura Mailza se reuniu com a vice prefeita 
Angela Valente, secretários municipais e vereadores
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PORTO WALTER

Encontro com lideranças indígenasCom o prefeito Zezinho Barbary, a vice-prefeita 
Nagilda, vereadores e secretários municipais

MARECHAL THAUMATURGO

Com o prefeito Isaac Piyãko Mailza conversa com a população nas 
ruas de Marechal 
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Em Porto Walter, Mailza é recepcionada por 
líderanças políticas

Encontro com lideranças políticas no porto Elias 
Estephan Barbary



RODRIGUES ALVES

Na prefeitura, Mailza se reuniu com o 
prefeito Sebastião Correia

Encontro com representantes do 
Movimento Pró-Ponte

 Visita à Unidade Mista de Saúde com o dr. 
Demétrio e o vereador Elenildo Nascimento

Travessia da balsa que liga Cruzeiro 
do Sul à Rodrigues Alves
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Guarda Mirim da Polícia Militar recepciona a 
senadora ao som do Hino Nacional

Mailza esteve com a comunidade de Rodrigues 
Alves para debater melhorias e demandas para 

o município



EQUIPE DE COMUNICAÇÃO:
FERNANDA CAMARGO, FERNANDO 
SANTOS, JOÃO PAULO GADELHA, 
ELIENE ASSIS 

BRASÍLIA - DF
SENADO FEDERAL ANEXO II, BLOCO A - 
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BRASÍLIA - DF
CEP 70165-900 | (61) 3303-0051

RIO BRANCO - AC
RUA BOM DESTINO, 111

BAIRRO ISAURA PARENTE
RIO BRANCO - ACRE

CEP 69918-306 | (68) 2102-0051

ENDEREÇOS

Uma Progressista em defesa das causas sociais
Conheça Mailza Gomes

Mailza Gomes tem 42 anos, é mãe de 
um casal de filhos, Henry Miguel, de 11 e 
Helena, de 7. Nascida de uma família de 
5 filhos, sendo a caçula de quatro 
mulheres ,  passou  a  in fânc ia  e 
adolescência no interior de Rondônia, 
estado que os pais migraram de Minas 
Gerais na década de 70. Veio para o 
Acre em 1995 acompanhando a família 
e a irmã mais velha. Casada com James 
Gomes,  ex-prefeito de Senador 
G u i o m a r d ,  f o i  s e c r e t á r i a  d e 
Administração, Assistência Social e 
Cidadania durante o mandato de James 
no executivo municipal.
 Como primeira dama, Mailza 
atuou ativamente na prefeitura de 
Senador Guiomard. Foi secretária de 
Ação Social e desenvolveu projetos 
como  “Prefeitura no Bairro” e “Natal 
Feliz”, todos voltados para as questões 
sociais. 
 N a  p re fe i t u ra  d e  S e n a d o r 
Guiomard, Mailza desenvolveu projetos 
relevantes como o “Prefeitura no 
Bairro”, em que montava estrutura de 
a t e n d i m e n t o  s o c i a l ,  m é d i c o , 
odontológico e parque para crianças. O  
atendimento prioritário era para as 
mulheres, que contavam com serviços 
de beleza, palestras e saúde. Mailza 
também criou o projeto “Natal Feliz”, 
que distribuía  brinquedos às crianças 
carentes do município. 
 No mandato de senadora, Mailza 
tem atuado principalmente na defesa 
dos municípios, em questões sociais, 
projetos voltados para valorização das 
mulheres, desenvolvimento e amparo 
das famílias carentes. Grande parceira 
do governador Gladson Cameli, tem 
dado suporte às necessidades do 
Estado, sendo sua porta-voz em 
Brasília.
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