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ANEL VIÁRIO: MAILZA BUSCA RECURSOS EM 
BRASÍLIA E PEDE AGILIDADE NA OBRA

MAILZA DESBLOQUEIA RECURSOS PARA 
RECUPERAÇÃO DAS BRs 317 e 364
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SENADORA MAILZA GARANTE R$   1 MILHÃO 
PARA SEGURANÇA PÚBLICA NA FRONTEIRA

Senadora Mailza Gomes garante 
recursos para a Segurança 
Pública e investimentos nos 
municípios

PRESENTE NO ALTO ACRE:



Mailza Gomes sol ic ita  ao ministro da 
Infraestrutura celeridade na liberação dos 
recursos do Anel Viário entre Brasiléia e 
Epitaciolândia
 Em Brasília, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-
AC) pediu ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, 
celeridade na liberação dos recursos do Anel Viário entre 
Brasileia e Epitaciolândia. 
 “Ministro, sei do empenho do governo federal em ajudar 
o nosso Acre, por isso destaco que precisamos urgentemente 
liberar recursos para a construção do Anel Viário entre 
Brasileia e Epitaciolândia. A população do Alto Acre clama por 
essa obra”, explicou a senadora. A audiência teve a presença 
do representante do Governo do Estado do Acre em Brasília,

RODOVIAS

FRONTEIRA PROTEGIDA

E m  a u d i ê n c i a  s o b r e 
Segurança Pública, Mailza  
anuncia R$ 1 milhão para 
os municípios da fronteira
 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) participou 
de uma audiência pública em Brasileia para discutir e buscar 
soluções para os desafios da segurança pública na região da 
fronteira. Na reunião, a parlamentar destacou que vai enviar 
emendas no valor de R$ 1 milhão para a segurança pública em 
Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil. Mailza também reiterou 
já ter solicitado reunião com Bolsonaro junto com a bancada 
federal para pedir a inclusão do Acre no projeto anti-crime do 
Ministério da Justiça.
 Mailza enfatizou a importância de estar debatendo 
segurança com toda comunidade. “Essa integração da 
Segurança Pública, órgãos competentes, comandantes gerais 
do estado, Ministério Público,  parlamentares e a comunidade

para traçarmos uma política eficaz de segurança pública é 
necessária. Juntos somos fortes e podemos levar mais 
tranquilidade a todos. 
 Nosso governador Gladson Cameli, inclusive, tem sido 
sensível à esse problema e também está investindo na segurança 
para mudar essa realidade. Nossa população merece cidades e 
fronteiras seguras”, destacou a parlamentar.

Ricardo França, Diretor-Executivo do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), André Kuhn, e do 
coordenador geral de Desenvolvimento e Projetos, Rodrigo Portal. 
Mailza também esteve em reunião com o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre para falar da liberação de recursos para conclusão 
de obras estruturantes no estado do Acre.
 Davi se colocou à disposição e telefonou para o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para marcar uma reunião “Vou 
mobilizar nossa bancada federal para todos participarem dessa 
reunião, inclusive com a presença do nosso governador Gladson 
Cameli ”, enfatizou. 
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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.

RODOVIAS

MUNICIPALISTA

Mailza se reúne com prefeitos do Alto Acre e 
ouve demandas dos municípios
 Logo no início do mandato, a senadora Mailza Gomes 
(Progressistas-AC) esteve em todos os municípios do Alto Acre, 
se reuniu com prefeitos para conhecer as demandas das cidades 
e colocou o mandato à disposição. Em Brasileia, Mailza Gomes 
foi recebida pela prefeita Fernanda Hassem, a comunidade e 
vereadores.
 Em Epitaciolândia, conversou com vereadores a convite 
do prefeito Tião Flores e do vice-prefeito, Raimundão, participou 
de um almoço organizado pela prefeitura com a comunidade no 
estádio Antonio Aquino Lopes em homenagem aos 
trabalhadores. 
 Em seguida, esteve em Assis Brasil, município localizado 
na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, encontrou  
com o prefeito Zum e a primeira-dama, Neiva Vilacorta. Já em 
Xapuri, Mailza Gomes esteve em reunião com o prefeito Bira 
Vasconcelos e a vice-prefeita, Maria Auxiliadora. Na Câmara 
Municipal, ouviu as demandas dos vereadores do município.

Em reunião com a prefeita de Brasiléia, 
Fernanda Hassem

Senadora Mailza em reunião com o prefeito 
de Assis Brasil, Zum 

Prefeito de Epitaciolândia, Tião 
Flores, recebe senadora

Visita ao prefeito de Xapuri, Bira 
Vasconcelos e a vice-prefeita Maria 

Ele prontamente nos atendeu e as duas rodovias já estão 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.
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Bancada pede inclusão do Acre no projeto-piloto de 
Segurança Pública em reunião na Secretaria de Governo 
de Bolsonaro
 A bancada federal do Acre esteve em audiência com o 
ministro da Secretaria de Governo da Presidência da 
República, Luiz Eduardo Ramos, para solicitar a inclusão do 
Acre no projeto-piloto de Segurança Pública e Proteção das 
Fronteiras. A senadora Mailza, responsável por conseguir a 
agenda, falou ao ministro a necessidade de investimentos 
federais na segurança do estado e defendeu ser necessária a 
inclusão do Acre no projeto “A implantação do projeto-piloto 
proposto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública 
envolve a criação de um grupo de trabalho de órgãos 
estaduais e federais. É um projeto que interessa bastante ao 
Acre e muito importante que ele comece por Brasileia, 
Epitaciolândia e Assis Brasil, que faz fronteira com Peru e 
Bolívia, porta de entrada para coisas boas e ruins”. 

SEGURANÇA

Senadora Mailza consegue liberação de R$ 500 mil para 
recuperação do ramal Variante em Xapuri
 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) conseguiu do 
Ministério do Desenvolvimento Regional a liberação de R$ 500 mil 
para recuperação do Ramal da Variante no município de Xapuri, 
localizado na região do Alto Acre. O objetivo é garantir o 
escoamento da produção agrícola por meio do ramal. O recurso 
liberado corresponde a emenda individual do então senador da 
República Gladson Cameli, hoje governador do Acre.
 Para a senadora Mailza Gomes, a recuperação do ramal visa 
trazer mais qualidade de vida para as comunidades de Xapuri e vai 
melhorar o comércio dos produtores rurais. “Com pavimentação do 
ramal as famílias serão beneficiadas de forma direta com acesso à 
cidade, o escoamento da produção e a comercialização dos 
produtos, com isso a vida das pessoas vai melhorar”, destacou.

MELHORIA DE RAMAIS
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Inicialmente, o plano prevê o envio de recursos federais para ações 
de inteligência e aperfeiçoamento tecnológico, como a instalação 
de centrais de monitoramento. 
 A reunião no Planalto é um desdobramento da audiência 
pública que a senadora participou no final de agosto em Brasileia 
para discutir e buscar soluções para segurança da fronteira. No 
município, a parlamentar destacou que vai enviar emendas no 
valor de R$ 1 milhão para a segurança pública dos municípios da 
fronteira.  Estiveram presentes o senador Sérgio Petecão (PSD), os 
deputados federais Alan Rick (PRB), Jesus Sérgio (PDT), Manuel 
Marcos (PRB), Vanda Milani (Solidariedade) e Perpétua Almeida 
(PCdoB). O representante do governo do Acre, Ricardo França e  o 
Coronel Ulysses da Secretaria Nacional de Segurança Pública 
também participaram da audiência.



Em Brasileia, Mailza se reúne 
com moradores da Reserva 
Chico Mendes e garante envio 
de recursos para a associação

5

 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) 
participou em Brasiléia de uma assembleia com moradores 
e produtores rurais da Associação da Reserva Extrativista 
Chico Mendes de Brasiléia e Epitaciolândia (AMOPREBE). 
Entre as solicitações, a falta de investimentos na agricultura 
e alternativas de geração de renda dentro da reserva, 
melhoria dos ramais e apoio ao agricultor.
 Na reserva, existem cerca de 22 núcleos de base da 
associação com mais de três mil pessoas filiadas. Estavam 
presentes representantes de associações dos seringais 
Porongaba, Riozinho, Filipinas e Rubicom. 
“Me preocupo muito com o homem do campo. Precisamos 
trabalhar uma saída, para que o produtor tenha formas de 
viver em sintonia com a floresta. Nossos agricultores 
precisam cultivar a terra, pois é através dela a que vem o 
sustento. Apoiar quem trabalha, quem produz, é garantir 
que a nossa economia siga firme. Estou lutando para que 
programas e ações governamentais sejam ampliadas e 
cheguem de fato às comunidades rurais. Estamos indo ao 
encontro de vocês e trabalhando para assegurar todo o 
apoio”, explica a senadora.
 Após ouvir as reivindicações, a senadora se 
comprometeu enviar recursos de emendas para a 
associação. Os produtores manifestaram a sua alegria em 
receber a parlamentar e disponibilidade em ouvir e buscar 
soluções para as demandas. 
Estavam presentes o presidente da AMOPREBE, José Maria 
Pimentel Maia, o Açucar, a vice-presidente, Luiza Carlota, o 
super intendente do Incra/Acre, Sérgio Bayum, o 
representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Brasileia, Valmir Brito, a prefeita de Brasileia, Fernanda 
Hassem, o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores e o 
representante do Incra em Brasileia, Nemezio Durans, os 
vereadores Joelson Pontes e Zé Gabrieli. 
 Esta é a quarta agenda da senadora no Alto Acre 
desde o início do mandato. Em abril, Mailza esteve em todos 
os municípios da regional, se reuniu com prefeitos, 
vereadores e a população,  ouvindo dos gestores  
municipais e da comunidade as demandas dos município. 

APOIO À ASSOCIAÇÃO

Senadora Mailza Gomes 
consegue junto ao Dnit e o 
governo sinalização para 
Brasileia

 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) conseguiu 
junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) e o Governo do Estado por meio do 
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) sinalização para a 
a avenida Marinho Monte, em Brasileia.
 “No início do meu mandato, em reunião com a prefeita 
Fernanda Hassem ela destacou a importância da sinalização na 
avenida Marinho Monte. Logo depois levei a demanda para o 
DNIT e o governo. A sinalização dessas avenidas vai trazer mais 
segurança para nossa gente. Agradeço pela atenção dada ao 
nosso pedido. Nossa pr ior idade é trazer à Brasi le ia 
infraestrutura necessária para que tenhamos um trânsito 
seguro para motoristas e pedestres”, destacou Mailza.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES



„
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. Que Deus nos proteja 

sempre. „
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MEIO AMBIENTE

Senadora Mailza acompanha ministro do Meio 
Ambiente em visita ao seringal Porongaba

 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) esteve no 
Seringal Porongaba, que fica na reserva extrativista Chico 
Mendes, em Brasiléia, junto com o ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles.
 Mailza conversou com a comunidade e ouviu dos 
agricultores a necessidade de investimentos na agricultura. “A 
agricultura familiar é a forma de agricultura predominante no 
mundo, tanto nos países desenvolvidos quanto nos que estão em 
desenvolvimento. Por isso, estou disposta a contribuir com

recursos à agricultura familiar e tem meu apoio para que se 
produza cada vez mais e gere renda às comunidades rurais”, 
destacou. 
Na ocasião, os moradores do ramal tiveram a oportunidade de 
apresentar suas reivindicações ao ministro, dentre elas 
alternativas de geração de renda dentro da reserva. Estiveram 
presentes os senadores Marcio Bittar e Sérgio Petecão, 
presidentes de associações e lideranças da comunidade. 

PARCERIA

Senadora Mailza agradece vereador Joelson pela 
parceria e apoio

 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) comemorou a 
parceria com o vereador de Brasileia, o também progressista 
Joelson Pontes pelo apoio e parceria recebido no Alto Acre. 
 De acordo com a senadora, Joelson tem feito um bom 
trabalho para a cidade, é um vereador que não olha partido, mas o 
bem estar da população. A essência do mandato de vereador
manter o contato direto com a população. Pois, através desse 
trabalho que identificamos os principais problemas de Município, 
desde a infraestrutura urbana e rural”, disse a senadora. 



Senadora Mailza se reúne com pastores da AMPEB

POLÍTICAS SOCIAIS

 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) se reuniu com 
pastores da Associação de Ministros e Pastores de Epitaciolândia e 
Brasileia (AMPEB). Mailza colocou seu mandato à disposição, 
destacou sua atuação voltado para o social E disse que espera ter 
as igrejas como parceiras do mandato, principalmente em políticas 
sociais voltadas às populações mais vulneráveis. “Conversamos 
com os pastores e mais uma vez reiteramos que o nosso mandato 
está à disposição deste segmento tão importante. Temos ouvido 
demandas da comunidade evangélica e continuaremos dando esse 
apoio às igrejas nesse trabalho de evangelização tão importante e 
necessário para toda a sociedade. Esse trabalho tem que ser 
construído com apoio de diversas entidades”, afirmou.
 Estiveram presentes o presidente da AMPEB, pastor Elizeu 
Moreira; membros da associação e pastores das igrejas Assembleia 
de Deus de Brasiléia e Epitaciolândia, Assembleia de Madureira, 
Batista Filadelfia e outras instituições. 

SAÚDE

 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC), logo após 
visita ao Hospital Regional de Brasileia, se reuniu com o diretor da 
Energisa em Rio Branco, Ricardo Xavier e solicitou aumento da 
capacidade de energia para tocar o Centro Médico. 
 Acompanhada de Joaquim Lira, representante do Hospital, 
Mailza enfatizou a importância das melhorias para atender o 
hospital, que conforme relatado por médicos e pacientes 
enfrentava quedas de energia constantes. 
 Após o pedido, a Energisa aumentou o fornecimento em 
60% e ampliação da rede elétrica do hospital. “A medida vem ao 
encontro com os anseios da população de Brasileia e região que 
dependem do hospital em funcionamento integral com 
capacidade de atender todos os municípios do Alto Acre, 
incluindo pacientes dos países vizinhos Peru e Bolívia”, 
comemorou.

Mailza cobra melhoras no fornecimento de energia para 
o hospital de Brasileia; pedido é atendido
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Senadora Mailza Gomes participa de leilão 
beneficente em prol do Hospital de Amor

POLÍTICAS SOCIAIS

 A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) participou 
em Brasiléia do 1º Leilão Beneficente Direito de Viver em prol do 
Hospital de Amor de Rio Branco – Unidade do Instituto de 
Prevenção ao Câncer do Hospital de Barretos. O evento foi 
realizado no Santuário de São Francisco de Assis e reuniu 
empresários, pecuaristas, colaboradores e a sociedade em geral 
num grande ato de solidariedade. O evento realizado em parceria 
com a população de Brasiléia e Epitaciolândia (Alto Acre) 
arrecadou mais de 330 mil reais e todos os valores serão 
destinados à unidade de saúde que atende pacientes do Acre em 
tratamento de câncer.
 Durante o leilão, Mailza parabenizou os organizadores pela 
iniciativa e ressaltou a importância dos recursos arrecadados. 
“Esse leilão promovido por amigos do Hospital de Amor são 
importantes fontes de recursos da instituição de saúde, que é 
uma referência nacional no tratamento ao câncer. Vimos um 
exemplo de solidariedade, de amor, de preocupação aqui em 

Convido a população para colaborar com o Hospital de Amor, que 
desenvolve gratuitamente um trabalho muito importante aos 
portadores da doença. Juntos estamos contribuindo para ajudar 
o hospital a salvar vidas”, destacou a parlamentar
 Participaram do evento o Coordenador Estadual de 
Leilões, José Carlos Castilho, o coordenador voluntário de 
Brasiléia e Epitaciolândia, Walter Brega, presidente e vice-
presidente respectivamente do leilão, José Vailson e Luiz Lucena, 
empresários, voluntários, doadores, compradores e comunidade 
em geral.

 O Hospital de Amor Câncer de Barretos, que agora é Hospital de 
Amor, possui 04 unidades no Brasil. A unidade de Porto Velho, o Hospital 
de Amor da Amazônia é segundo maior da América Latina no tratamento 
de oncologia.
 Atualmente, mais de 30 pacientes de Brasiléia e Epitaciolândia 
estão em tratamento na unidade, inclusive tratamento infantil. Toda a 
região norte está concentrada em Porto Velho, não sendo mais preciso ir 
para Barretos.

TRABALHO DO HOSPITAL DE AMOR
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Mailza Gomes apresenta seu mandato a 
população e vereadores de Brasileia no auditório 

do Centro Estadual de Educação 
Permanente(CEDUP)

Encontro com o prefeito Tião Flores,
o vice-prefeito Raimundão, vereadores

e a comunidade

Mailza visita o Hospital de Brasileia,
e garante recursos para a Saúde

Encontro com vereadores e a população na 
Câmara Municipal de Assis Brasil

Senadora Mailza Gomes nas ruas de Xapuri,
conversa com a população

Visita ao hospital Epaminondas Jácome no 
município de Xapuri
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1º Leilão Beneficente Direito de Viver em prol do 
Hospital de Amor do Acre – Unidade do Instituto 
de Prevenção ao Câncer do Hospital de Barretos

Mailza no 1º Leilão Beneficente Direito de Viver em 
prol do Hospital de Amor do Acre

1º Leilão Beneficente Direito de Viver 
em prol do Hospital de Amor do Acre

Mailza conversa com Luiz Lucena, um dos 
organizadores do leilão

Seringal Porongaba na visita do ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles

Reserva Extrativista Chico Mendes - Seringal 
Porongaba
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Em Brasília, Mailza recebeu o prefeito de 
Epitaciolândia Tião Flores que foi em busca de 

recursos para a cidade

Mercado Municipal de Brasiléia

Mercado Municipal de Brasiléia

Encontro com moradores e produtores rurais da 
Associação da Reserva Extrativista Chico Mendes de 

Brasiléia e Epitaciolândia (AMOPREBE)

Com o vereador Joelson Pontes e o 
presidente da AMOPREBE, José Maria 

Pimentel Maia, o Açúcar 

Mailza esteve na audiência pública sobre 
“Segurança na Fronteira” e anunciou envio de 

recursos para a região da fronteira
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EQUIPE DE COMUNICAÇÃO:
FERNANDA CAMARGO, FERNANDO 
SANTOS, JOÃO PAULO GADELHA, 
ELIENE ASSIS 

BRASÍLIA - DF
SENADO FEDERAL ANEXO II, BLOCO A - 
ALA TEOTÔNIO VILELA - GABINETE 14 | 

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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