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Subtenente PM Luis CLÁuDIO 
Coelho de Jesus
Presidente

É com o sentimento de gratidão que inicio o ano de 2016 à frente desta 
Associação quase centenária, participando desta história, luta e das vitó-
rias que beneficiaram toda a categoria nesses 60 anos. Com alegria vejo a 

cada dia o crescimento desta respeitada Entidade, observando cada vez mais 
a importância da Associação dos Subtenentes e Sargentos PM & BM de Goiás 
(ASSEGO) em busca dos objetivos dos nossos associados ativos, inativos, pen-
sionistas e até mesmo dos não sócios.

Estar na presidência de uma gestão forte, transparente e com um grupo de 
diretores comprometidos me motiva  cada vez mais a buscar benefícios para 
todos que compartilham de nossas lutas e conquistas. Receber novas filiações 
todos os dias é gratificante, mostrando que o nosso empenho e suor desde o 
inicio deste mandato tem produzido frutos e resultados.

Comemoramos ainda no início deste ano a conclusão de grandes obras, 
como o Centro de Lazer Ecológico que possui um espaço para descanso, com 
redes disponíveis em um ambiente aconchegante em frente à piscina. A sauna, 
inaugurada em dezembro de 2015, também era um anseio antigo dos nossos 
associados, atualmente contamos com uma sauna seca e outra a vapor, que 
está em pleno funcionamento de terça a domingo, possuindo também dois 
banheiros para a maior comodidade dos usuários das piscinas e churrasqueiras 
mais próximas. Em Aruanã as obras para expansão, oferecendo uma estrutura 
moderna, foram iniciadas, além disso, a reforma do salão e a construção de outro 
iniciaram, incluindo também a reforma da piscina que agora será aquecida.

Buscando oferecer ainda mais suporte aos nossos sócios do interior, firma-
mos parcerias importantes em relação à assessoria jurídica, contando agora com 
advogados disponíveis no Entorno do Distrito Federal e em Rio Verde, evitando 
o deslocamento até Goiânia.

Também podemos ressaltar o nosso tão sonhado ChOA PMGO 2016, onde 
com muito empenho, diversas idas e vindas aos gabinetes dos nossos Coman-
dantes Gerais da Polícia Militar de Goiás, o então Coronel Silvio Benedito Alves 
e do Corpo de Bombeiros Militar Coronel Carlos helbingen Júnior, vencemos 
esta barreira e conseguimos 200 vagas na PM e 20 vagas no CBM, para esses 
homens e mulheres galgarem voos mais altos em sua carreira e o mais impor-
tante, quebramos paradigmas e conquistamos as 60 vagas por antiguidade 
para os Subtenentes. Lutamos, juntamente com 13 Entidades Representativas 
parceiras, que compõem o Comitê Integrado das Entidades Representativas 
da Segurança Pública em busca do reajuste salarial de 12,33%, procurando 
promover um acordo com o Governo para que possamos receber aquilo que 
já havia sido aprovado anteriormente, nem sempre vencemos, porém, com o 
apoio dos nossos associados, levantamos sacudimos a poeira e pronto! Vamos à 
luta novamente para que esse reajuste salarial que já foi defasado pela inflação 
de 2015 venha em 2016 para amenizar a nossa angústia nesse momento de 
crise financeira. 

Meus irmãos e irmãs, o ano está apenas começando e a batalha continua, 
muito ainda nos aguarda em 2016, mas tenho a certeza que, graças a união e 
o empenho de todos até aqui, conseguimos deixar legados para a nossa Asso-
ciação. Agradeço pela confiança depositada em mim e aos nossos diretores, e 
tenho a certeza que continuaremos com o nosso trabalho, dignificando o voto 
de confiança depositado e fazendo valer a pena os esforços dos nossos Policiais 
Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas.

Subtenente Cláudio - Presidente da ASSEGO

Juntos Somos Fortes!
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Portaria que regulamenta nova escala 
de trabalho no CBMGO foi assinada pelo 
Comandante Geral

Comitê Integrado das Entidades 
Representativas da Segurança Pública: 
união em busca de direitos

ASSEGO conta com novos canais de 
comunicação com o associado 

Obras marcam grandes avanços

CHOA: Um resgate à dignidade

ST Sulino e SGT Isabel 
assumem diretorias

Associados da ASSEGO agora podem 
desfrutar ainda mais dos momentos de 
lazer

ASSEGO - 60 ANOS DE HISTÓRIA E LUTA

XII Fórum Nacional de 
Segurança Pública contou com a 
participação de 18 Estados

Associados possuem mais 
opções de atendimento jurídico

ENTIDADES PARTICIPAM DE AUDIÊNCIA COM 
MINISTRO DO STF, MARCO AURÉLIO MELO

VISITAS E EVENTOSSU
M

Á
RI

O
ESCALA

05 
06 

08 

14 

16

18 

24 
26 
29 

Portaria que regulamenta nova 
escala de trabalho no CBMGO foi 
assinada pelo Comandante Geral

O presidente da ASSEGO, ST 
Cláudio, esteve no dia 27 de 
janeiro no gabinete do Co-

mando Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás (CBMGO) 
juntamente com os demais presi-
dentes, TC ubiratan (ASSOF) e SGT 
Gilberto (ACS), onde acompanhou 
a assinatura da Portaria nº 24/2016, 
que autoriza a implantação da escala 
de serviço operacional de 24 horas 
por 72 horas de folga. Esta implan-
tação veio de encontro aos anseios 
da tropa.

“nós estivemos por vários mo-
mentos nesta busca, visitamos diver-
sos quartéis e conversamos com os 
nossos bombeiros para que houvesse 
esse apoio para essa escala. Por diver-
sas vezes nos reunimos no Comando 

para tratar desse assunto e agora, 
com essa conquista, estou muito sa-
tisfeito”, comenta o ST Cláudio.

O Comandante Geral do Corpo 
de Bombeiros Militar, Cel. Carlos 
helbingen Júnior também fala sobre 

a importância desta ocasião, “essa foi 
uma reivindicação da nossa categoria 
e das Associações, que de forma justa 
e consciente uniram forças para que 
pudéssemos estar neste momento 
assinando este ato”.

11 

12

31 
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COMITê INTEgRADO COMITê INTEgRADO

Comitê Integrado das Entidades 
Representativas da Segurança 

Pública: união em busca de direitos

Iniciou no ano de 2015 a busca 
por uma promessa do Governo: o 
cumprimento da reposição salarial 

de 12,33%. A luta começou quando o 
Governador do Estado de Goiás, Mar-
coni Perillo, anunciou o adiamento 

desta reposição para dezembro de 
2018, alegando que esta medida foi 
devido ao fato da crise econômica, re-
sultando na impossibilidade de cum-
prir o acordo do aumento que já havia 
sido concedido com a aprovação das 

leis 18.419/14, 18.420/14 e 18.421/14, 
sancionadas em abril de 2014.

Foi diante disto que algo histórico 
aconteceu. Todas as Entidades Re-
presentativas da Segurança Pública 
se uniram para ir à busca de uma 
solução, entre elas a Associação dos 
Oficiais PM e BM de Goiás (ASSOF), a 
Associação dos Subtenentes e Sar-
gentos PM e BM de Goiás (ASSEGO), 
a Associação de Cabos e Soldados 
PM e BM de Goiás (ACS), a Associação 
das Pensionistas da Polícia e Corpo de 
Bombeiros Militar de Goiás (APPB), a 
Associação dos Militares Inativos de 
Goiás (AMIGO), a Associação dos Pe-
ritos Criminais e Médicos Legistas (As-
pec), Associação dos Militares Inativos 
de Goiás (Amigo), a união Goiana dos 
Policiais Civis (ugopoci), o Sindicato 
dos Delegados de Polícia do Estado 
de Goiás (Sindepol), o Sindicato dos 
Servidores do Sistema de Execução 

Penal do Estado de Goiás (Sinsepgo), 
a Associação dos Servidores do Sis-
tema Prisional de Goiás (Aspego), a 
Associação dos Delegados de Polícia 
do Estado de Goiás (Adpego), o Sindi-
cato dos Peritos Criminais e Médicos 
Legistas de Goiás (Sindperícias) e a 
Associação dos Papiloscopistas Po-
liciais do Estado de Goiás (Appego).

A união de todas as lideranças 
marcou o início de um longo caminho 
a ser percorrido. Foram muitos os en-
contros com Deputados Estaduais e 
Federais, Vereadores, Secretários, en-

tre eles a Secretária da Fazenda, Ana 
Carla Abrão, o presidente da Assem-
bleia Legislativa de Goiás, Deputado 
hélio de Sousa e por fim, chegando 
ao Governador Marconi Perillo, que 
novamente salientou a inexistência 
de condições orçamentárias para que 
este reajuste aconteça antes de 2018.

Como meio de promover uma 
maior interlocução entre o Governo 
e os representantes das 14 Entidades 
envolvidas, o Deputado Federal João 
Campos foi eleito como mediador 
deste processo, facilitando a comu-

nicação.
no dia 09 de dezembro, diante 

de inúmeras tentativas para que 
houvesse um acordo, uma atitude 
emergencial foi tomada: Operação 
Padrão-Atividade zero onde por 
24h os serviços foram parcialmente 
suspensos.

Entre essas e outras iniciativas 
o Comitê Integrado das Entidades 
Representativas da Segurança Pú-
blica busca sensibilizar e mostrar ao 
Governador de Goiás que os servido-
res buscam por respostas positivas, 
acreditando que um acordo possa ser 
firmado para que este reajuste, que já 
deveria ter sido cumprido, aconteça 
antes de 2018, ano este que finda o 
mandato do atual Governador.

Comitê Integrado das Entidades Representativas da 
Segurança Pública se reúne com o Governador Marconi Perillo e o 

Deputado Federal João Campos
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WHATSAPP

Iniciou no ano de 2015 novos proje-
tos na Comunicação da Associação 
dos Subtenentes e Sargentos PM 

e BM de Goiás (ASSEGO), e entre eles 
estão a Assego Web TV e um número 
de WhatsApp para viabilizar uma 
maior interação entre os sócios. 

A Web TV situa-se na Sede da 
ASSEGO, no Departamento de Comu-
nicação, e conta com a participação 
da equipe de imprensa da Enti-
dade, sendo a jornalista, Isabella 
negrini e o Diretor de Comunica-
ção, SGT Wesley.  “Criamos mais 

ASSEGO conta com novos canais de 
comunicação com o associado 

TV WEB e WhatsApp  aproximam sócios das informações

este meio para informar os nossos 
associados do trabalho que reali-
zamos e também do quem tem 
acontecido no cenário das nossas 
Corporações”, ressalta o diretor.

Além disso, o WhatsApp, aplicativo 
muito difundido e usado por grande 
parte das pessoas, também foi uma 

demanda atendida, já que muitos 
dos contribuintes buscam obter in-
formações com maior agilidade. Com 
este meio de comunicação, todas as 
notícias e vídeos relacionados à As-
sociação ou assuntos relevantes aos 
policiais e bombeiros são enviados 
constantemente.
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CONSTRUçãO

Novidade: Assego contará com dois salões para eventos 
e Sede Campestre de Aruanã passa por reforma

Obras marcam grandes avanços
O Salão de Festas da Sede da 

Associação dos Subtenen-
tes e Sargentos PM & BM 

de Goiás (ASSEGO) é um local de 
uso constante, recebendo diver-
sos eventos durante o ano. Para 
que essa estrutura possa atender 
cada dia mais aos anseios de seus 
associados, a ASSEGO iniciou as 
obras do local, que será total-
mente repaginado.

um novo salão, também para 
ser utilizado nas festividades, 
está em construção. Localizado 
próximo às piscinas, o ambiente 
possui uma área de 250 m², com 
dois banheiros e cozinha, sendo 
mais uma opção para a realização 
de eventos de pequeno a médio 
porte.

A Sede Campestre de Aruanã 
também é um espaço muito 
procurado, principalmente nos 
feriados. Para isso, a construção 
de um novo projeto será colo-
cada em prática, beneficiando 
os associados que passarão as 
temporadas.

Serão construídos 24 aparta-
mentos modelo chalé colonial, 
todos climatizados e equipados, 
com uma ampla área de camping 
moderna e cercada de muito 
verde.

“O ano de 2016 inicia com 
grandes conquistas. Essas me-
lhorias vem somar cada vez mais 
para que os nossos associados te-
nham conforto e lazer, podendo 
desfrutar de toda estrutura com 
tranquilidade”, diz o presidente 
da ASSEGO, Subtenente Cláudio.



12 O Elo 13O Elo

CONQUISTA

CHOA: Um resgate à dignidade

O caminho até esta conquista 
foi longo, mas a vitória che-
gou. no dia 08 de dezembro 

de 2015 o então secretário de Segu-
rança Pública, Joaquim Mesquita, os 
comandantes-gerais da Polícia Militar, 
coronel Silvio Benedito Alves, do 
Corpo de Bombeiros, coronel Carlos 
helbingen Júnior e o presidente da 
Associação de Subtenentes e Sar-
gentos (Assego), subtenente Luís 
Cláudio Coelho de Jesus anunciaram 
a abertura de 200 vagas para o Curso 
de habilitação de Oficiais Administra-
tivos (ChOA), podendo concorrer os 
1º Sargentos e Subtenentes.

“Chegar até aqui não foi fácil. Pri-
meiro, lutamos para que este Curso 
acontecesse e, logo após, fomos em 
busca de um número de vagas que 
pudesse atender às expectativas da 
Corporação, sendo oferecidas 200 
vagas agradeço imnesamente aos 
parceirosSGT Gilberto presidente da 
ACS e ao senhor TC ubiratan, presi-
dente da Assof pelo apoio irrestrito 
nessa consquista que foi da Assego, 
ACS e Assof”, comenta o presidente 

da ASSEGO, Subtenente Cláudio. na 
ocasião, também foi anunciada as 
20 vagas para o ChOA do Corpo de 

Assego Promove Curso Preparatório para o CHOA PMGO 2016
Aconteceu no dia 04 de janeiro de 

2016, no auditório da Secretaria 
de Segurança Pública, a aula inau-
gural do Curso Preparatório para 
o ChOA PMGO 2016 promovido 
pela ASSEGO. na ocasião, o coor-
denador do curso, TC Alci passou 
as informações relevantes para os 
presentes que acompanharão os dois 
meses de aula.

O presidente da ASSEGO, Subte-
nente Cláudio salientou que se sente 
realizado, já que esta é uma luta que 
iniciou em janeiro de 2014 e uma das 
prioridades da gestão, esclarecendo 
os motivos porque não fará o curso: 
“Renunciei ao ChOA, pois os nossos 
sócios e militares precisam do nosso 
apoio e ao ir para o curso na Acade-
mia, tomará muito do meu tempo 
para alcançar novos objetivos. Por 

Bombeiros.
“não medimos esforços para que 

este curso fosse viabilizado, princi-

palmente pelas diversas vezes que 
o Subtenente Cláudio veio ao meu 
gabinete pedir que as vagas ofere-
cidas aumentassem, favorecendo o 
maior número de militares”, explica 
o Comandante-geral da Polícia 
Militar do Estado de Goiás, Coronel 
Sílvio Benedito Alves. Assim como 

ele, o Comandante-geral do Corpo 
de Bombeiros de Goiás, Coronel 
Carlos helbingen Júnior avaliou 
positivamente este momento, já 
que significa a vitória da coletivida-
de dos integrantes não apenas das 
associações.

Já o então secretário de Segurança 

isso optei por ver a realização de 
diversos amigos de farda e estar à 
disposição quando precisarem de 
mim”.

O Juiz de Direito, Dr. Ari queiroz 
também esteve na abertura e com-
partilhou a sua experiência com os 

Primeiros Sargentos e Subtenentes 
participantes. O Juiz contou um 
pouco de sua trajetória, dos obstá-
culos que passou e superou, e como 
venceu, mostrando aos candidatos 
que com esforço, garra e dedicação 
é possível galgar êxito.

Pública analisou esta abertura como 
um processo de “retomada simbólica”, 
permitindo a progressão de carreira. 
“O empenho das entidades de classe 
juntamente com os Comandos da 
PM e do Bombeiro fez com que esse 
objetivo se consolidasse”, conclui 
Joaquim Mesquita.

CONQUISTA
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ST Sulino e SGT Isabel 
assumem diretorias

A Associação dos Subtenentes e 
Sargentos PM & BM de Goiás 
(ASSEGO) iniciou o ano com 

novos parceiros na Diretoria, entre 
eles está o Subtenente PM Sulino 
Dias, que assumiu a Diretoria de Ina-
tivos.

“É muito bom estar entre os ami-
gos e esses eles estarem se sentindo 
satisfeitos com a minha presença e 
com o meu trabalho, eu não espe-
rava que eu poderia estar no Clube 
trabalhando mais uma vez e estar 
na ativa novamente, como houve a 
necessidade de substituir um amigo 
por motivos de doença eu vim  com 
toda a segurança de que iria dar cer-
to”, ressalta o ST Sulino.

A Sargento PM Isabel também 
está compondo o quadro na função 
de Diretora de Lazer da ASSEGO. “É 
muito bom estar entre tantas pessoas 
que gosto e admiroe poder contribuir 
para o desenvolvimento da Associa-
ção e do Clube”, diz a sargento.

NOVO PARCEIROS

SGT PM Isabel, Diretora de LazerST PM Sulino, Diretor de Inativos
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OBRAS OBRAS

ASSEGO inaugura duas grandes obras: Sauna e 
Centro de Lazer Ecológico

Associados da ASSEGO agora 
podem desfrutar ainda mais dos 

momentos de lazer
no dia 19 de dezembro acon-

teceu a inauguração de duas 
grandes obras no Clube da 

Assego. Durante aproximadamente 
dois meses colaboradores da Assego 
trabalharam arduamente para que 
estes projetos fossem entregues, 
proporcionando aos sócios e seus 
dependentes maior conforto e outras 
opções de lazer.

“Fechamos o ano de 2015 felizes 
com todas as realizações e conquistas 
alcançadas”, comenta o presidente da 
Assego, ST. Cláudio.

O centro de lazer ecológico, além 
de possuir área coberta  com mesas, 
conta ainda com cinco redes de 

descanso disponibilizadas para seus 
frequentadores. Atendendo também 
aos constantes pedidos dos associa-
dos, foi inaugurada a sauna, sendo 
uma seca e outra a vapor, além de 
possuir dois amplos banheiros para 
que os usuários não tenham que se 
deslocar para um local mais distante, 
atendendo às necessidades da área 
da churrasqueira.

“Temos a certeza de que esta 
é uma conquista que servirá não 
somente para a nossa gestão, mas 
será algo que se estenderá e, com 
certeza, será muito bem aproveitada 
pelos sócios e seus dependentes, que 
desfrutarão destes dois benefícios, 
fruto de uma administração honesta, 
responsável e transparente, que tra-
balha incansavelmente para tornar 

as nossas dependências e serviços 
cada vez melhor”, conclui o Diretor 
de Compras e Obras, Sargento Paulo 
Sérgio.

Horário de funcionamento da sauna
terça a sexta: 19h 22h
Sábado e domingo: 10h às 17h
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JUBILEU

no dia 19 de maio de 1956, al-
guns Subtenentes e Sargen-
tos reuniram-se no quartel 

do Batalhão de Infantaria da Polícia 
Militar a fim de organizarem o Círculo 
Social dos Subtenentes e Sargentos 
da Polícia Militar do Estado de Goiás, 
primeira organização da categoria 
do Estado de Goiás, que atravessou o 
tempo e hoje é conhecida como Asso-
ciação dos Subtenentes e Sargentos 
do Estado de Goiás (ASSEGO).

Entre os pioneiros da ASSEGO, 
estava o Subtenente Marcílio Vieira, 
então presidente da comissão Pro-
visória de Organização do Círculo, o 
Subtenente Januário Matias e o 1º 
Sargento Sebastião Arruda.no dia 03 
de junho de 1956, data em que hoje 
é comemorado o aniversário da AS-
SEGO, foi realizada a primeira reunião 
para discussão e aprovação do Estatu-
to e eleição da primeira Diretoria, que 
aconteceu no quartel do 1º BPM, sob 
a presidência do Subtenente Marcílio 
Vieira dos Santos.

Para registrar e marcar esta data 
tão importante, como primeiro ato 
em comemoração aos 60 anos da AS-
SEGO, foi criada a logo promocional 
que será utilizada ao longo do ano 
de 2016 em todos os atos oficiais da 
Entidade.

Iniciando as festividades, no dia 

ASSEGO - 60 ANOS DE HISTÓRIA E LUTA
Em comemoração ao jubileu da Entidade, diversas atividades estão programadas para o primeiro semestre de 2016

05 de fevereiro, a Associação dos 
Subtenentes e Sargentos PM & BM 
do Estado de Goiás (ASSEGO), recep-
cionou os sócios remidos que se en-
contram na Reserva Remunerada da 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 
Militar de Goiás, reunindo cerca de 
150 pessoas, que desfrutaram das 
dependências do Clube. na ocasião, 
também foi entregue o título de Sócio 
Remido aos associados que possuem 
30 anos ou mais de contribuição.

“Este momento é um marco his-
tórico para a ASSEGO e para todos 
nós que ingressamos recentemente 
nas fileiras da corporação, pois esta-
mos diante de personalidades que 
fundaram a nossa Associação, que é 
respeitada por todos, e reunir tantos 

baluartes é uma imensa alegria, prin-
cipalmente no ano de comemoração 
dos 60 anos da Associação, onde estes 
honrados associados e seus familiares 
contribuíram significativamente para 
que a Associação chegasse ao que ela 
é hoje. Agradeço a oportunidade de 
estar presidindo uma Entidade que 
foi edificada por valorosos homens 
e mulheres”, salientou o presidente 
Subtenente Luís Cláudio. 

O presidente, juntamente com o 
seu Diretor de Inativos, Subtenente 
Sulino e demais diretores iniciaram a 
entrega dos diplomas com o Sargento 
Arsenez Maia de Oliveira, que na data 
também comemorou 44 anos de ca-
sado com a professora Maria Maia. O 
Sargento Arsenez também relembrou 
que há 60 anos, em união com outros 
militares, invadiram a área que hoje 
está edificada a ASSEGO e ASSOF, 
“agradeço a atual gestão pelas diver-
sas edificações no local”, ressaltou.

Ao embalo de música ao vivo e 
dos reencontros, o associado Adélcio 
Camilo Soares emocionou-se ao rece-
ber o Título das mãos do presidente. 
“Em tantos anos de associado, nunca 
tinham lembrado de nós dessa forma. 
Estou muito satisfeito em estar com-
partilhando esta alegria com tantos 
amigos que nem imaginava que 
estivessem vivos”, concluiu.

JUBILEU
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SEMINÁRIO SEMINÁRIO

A cidade Belém recebeu nos 
dias 19 e 20 de novembro o 
XII Fórum nacional das Enti-

dades Representativas dos Policiais 
e Bombeiros Militares, promovida 
pela Associação nacional das Enti-
dades Representativas dos Policiais e 
Bombeiros Militares e Pensionistas do 
Brasil (AnERMB). Participaram deste 
encontro 18 Estados e cerca de 20 
Associações.

Essa é a primeira vez que aconte-
ceu este tipo de evento no Pará. “É 
muito importante os agentes de segu-
rança pública participarem deste mo-
mento único do Estado, porque assim 
eles passam a ter um conhecimento 
melhor sobre as leis que se referem a 
eles, tendo a oportunidade de parti-
cipar, emitindo as suas opiniões e an-
seios”, diz o diretor administrativo da 
Associação de Cabos e Soldados PM 
e BM do Estado Pará, Cabo PM Paulo.

“Este evento engrandece a união 
dos militares, principalmente os do 
Pará, que passam por um momento 
preocupante diante do alto índice de 
assassinatos de policiais e bombeiros 
militares”, ressalta o presidente da 
AnERMB, Sargento Leonel Lucas.

XII Fórum Nacional de 
Segurança Pública contou com a 

participação de 18 Estados

O presidente da Associação dos 
Subtenentes e Sargentos PM e BM do 
Estado de Goiás (Assego), Subtenente 
Cláudio, também ressalta a relevância 
do evento, principalmente no tocan-
te à previdência dos militares dos 
Estados. “Além disso, outro assunto 
na pauta da discussão é a onda de 
crimes bárbaros contra policiais e 
bombeiros militares, tendo como 
exemplo o Estado do Pará, onde em 
pouco mais de 70 dias foram ceifa-
das as vidas de 24 policiais militares 
paraenses”, conclui.

PALESTRAS
no primeiro dia os participantes 

acompanharam a apresentação da 
Sgt. Denise, representante da ASSE-
GO no Entorno do Distrito Federal 
e agora Assessora Parlamentar do 
Deputado Federal, Cabo Sabino. “Vejo 
este importante momento como uma 
forma de buscar melhorias para os 
nossos militares”, diz a sargento.

Após este momento, foram inicia-
das as palestras, com o tema  sobre 
o regime próprio de previdência 
dos militares estaduais com o espe-

cialista em Previdência do Servidor, 
professor Bruno Martins. Entre os 
pontos debatidos está a importância 
de esclarecer na PEC 300, que trata 
sobre o piso salarial nacional, sua 
aplicação aos militares inativos e 
aos pensionistas.

“Em razão de a Constituição deixar 
para a legislação de cada Estado regu-
lamentar a previdência dos militares é 
necessário que a PEC 300 regule sua 
aplicação aos inativos e pensionistas, 
evitando que ocorram interpretações 
de que o piso não os alcançaria”, co-
menta Bruno Martins.

Durante a tarde os presentes con-
taram com relevantes assuntos para 
a carreira como o Ciclo Completo 
de Polícia, com o Deputado Federal 
Subtenente Gonzaga, que esclareceu 
que o que o motiva nessa luta “é que 
deixemos de ser subordinados da 
Polícia Civil”. Já no debate sobre o 
regime próprio de previdência dos 
militares estaduais, o presidente da 
Assego, Subtenente PM Cláudio foi 
um dos palestrantes, participando 
também o presidente da ASMEAP, 
Tenente PM Júnior e o professor 
Bruno Martins.

no segundo dia (20/11) as pa-
lestras foram: Os militares no par-

lamento, com o Deputado Federal, 
Major Olímpio; Carreira única das 
PMS e BMS, com o Deputado Major 
Rocha e Lei Orgânica de Segurança 
Pública, com o Deputado Federal 
Cabo Sabino.

“Todas as palestras ministradas 
foram um alicerce muito importan-

te para os militares que estiveram 
presentes durante os dois dias de 
evento. Promover esse momento de 
troca de informações e aprendizado 
é algo muito importante para nós, 
representantes classistas”, finaliza o 
presidente da AnERMB Sgt Leonel 
Lucas.
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Rio Verde e Entorno do Distrito Federal contam com Departamento Jurídico

Associados possuem mais 
opções de atendimento jurídico

A Associação dos Subtenentes e 
Sargentos PM/BM de Goiás (ASSEGO), 
com o objetivo de facilitar o atendi-
mento jurídico dos seus sócios que 
estão no interior, firmou novas par-
cerias com escritórios de advocacia 
na cidade de Rio Verde e no Entorno 
do Distrito Federal.

Os associados de Rio Verde e re-
gião poderão tratar de assuntos na 
esfera criminal, civil e administrativa 
no que tange a Polícia Militar e o 
Bombeiro Militar. 

“Infelizmente o PM que trabalha 
no serviço operacional está sujeito 
a qualquer momento, até mesmo 
de forma injusta, cruel e maldosa a 
responder procedimentos em detri-
mento do serviço, temos que ter bons 
advogados e que realmente vistam a 
camisa, estamos felizes com esta nova 

parceria”, comenta o Diretor Regional 
de Rio Verde, Subtenente Fábio. Ainda 
de acordo com o diretor, esta parce-
ria também contribui para que os 
associados não tenham que deslocar 
até Goiânia em busca de solucionar 
algum problema. 

Para os que buscam atendimento 
em Rio Verde e região, o escritório 
de advocacia Ribeiro e Ribeiro está 
localizado na Rua 16 nº110 Parque 
Bandeirantes abaixo da Av. Pres. Var-
gas. O telefone do escritório é (64) 
3050-7005 e os responsáveis pela 
assessoria jurídica são: Dr. Alessan-
dro: 64-9987-0167 eDrª Marion (64) 
8402-9896.

Já no Entorno do Distrito Federala 
parceria foi realizada com o Escritório 
JR Advocacia, em Valparaíso. “Esta 
é uma demanda antiga dos sócios 
dessa região, que graças ao empenho 
do Subtenente Cláudio agora está 

concretizada”, salienta a Diretora Re-
gional do Entorno, Sargento Denise.

São oferecidos atendimentos nas 
áreas Cível, Penal, Família e Sucessões, 
Administrativo e Militar.O escritório 
Jurídico está localizado na Avenida 
Comercial, quadra 08, Lote 13, sala 
101, Edifício Sadala. Parque Rio Bran-
co. Os interessados podem entrar em 
contato pelos telefones: (61) 3627-
2208, (61) 9292-5155 e (61) 8581-6437 
e falar com a Dra. Julyana.

 

DEPARTAMENTO JURíDICO DE RIO VERDE E ENTORNO DF
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ENTIDADES PARTICIPAM DE 
AUDIÊNCIA COM MINISTRO DO STF, 

MARCO AURÉLIO MELO

O Presidente da Associação dos 
Subtenentes e Sargentos de 
Goiás (ASSEGO), Subtenente 

Cláudio, acompanhou o Presidente 
da Associação nacional das Enti-
dades Representativas dos Mili-
tares, Bombeiros e Pensionistas 
(AnERMB), Sargento Leonel Lucas, 
da Brigada Militar do Rio Grande 
do Sul, e a Presidente da Asso-
ciação das Pensionistas (APPB),  
Venúzia Chaves, juntamente com 
o Deputado Federal Cabo Sabino 
e o advogado Dr. Rafael Rocha, em 
audiência com o Ministro do STF 
Marco Aurélio de Melo, Relator da 
Ação Direta de Inconstituciona-
lidade por Omissão nº 036/2015, 
impetrada pela AnERMB em des-
favor do Estado de Goiás, pela 
mora e omissão legislativa em 

editar o Regime Próprio de Previ-
dência dos Militares e Pensionistas 
(RPPM) que desde janeiro de 2009, 
deveria ter sido enviado para a As-

sembleia Legislativa. 
na oportunidade, os representantes 

ressaltaram que desde 2004, as Pen-
sionistas dos heróis da Polícia Militar 

AUDIêNCIA
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AUDIêNCIA

e Bombeiro Militar que tombaram no 
cumprimento do dever, foram coloca-
das na vala comum, num verdadeiro 
desrespeito à Constituição Federal.

 na audiência foi tratado ainda 
sobre as diversas notícias em redes 
sociais versando sobre fim do porte 
de armas para os militares inativos. 
Oportunamente ficou devidamente 
esclarecido que as decisões do STJ no 
precedente 23971 MT e hC 267.058 
SP não são aplicáveis aos Militares 
Estaduais inativos, pois o Estatuto do 
Desarmamento resguarda a possibi-
lidade dos heróis de guerra, que são 
os militares estaduais inativos que 
tanto contribuíram para a segurança 

da sociedade, desde que atendidos 
determinados requisitos, permanecer 
com o porte funcional. 

“Essa afirmação é explicitada no 
teor do art. 37 do precitado Decreto 
nº 5.123/04, onde reza que transferi-
dos para a reserva remunerada, para 
conservarem a autorização de porte 
de arma de fogo de sua propriedade 
deverão submeter-se, a cada três 
anos, aos testes de avaliação da apti-
dão psicológica”, ressalta o presidente 
da ASSEGO, ST Cláudio.

VISITAS E EVENTOS

VISITAS E EVENTOS

Pública. na ocasião, Policiais Civis e 
Militares, Bombeiros e o Comando 
da região (28º CIPM) conversaram 
com as pessoas presentes.

11/09/2015

Assego participa de reunião 
com a comunidade da região 

de Aparecida de Goiânia
O vice-presidente da Assego, 

Sargento Rui Felicidade, partici-
pou no dia 11 de setembro, na 
Praça do Jardim Caravelas, de reu-
nião com a comunidade da região 
de Aparecida de Goiânia, onde 
tratou com os moradores sobre 
temas relacionados à Segurança 

22-09-15

Presidente da ASSEGO 
acompanha homenagem aos 

Policiais Militares de Goianésia 
que passaram para a reserva 

remunerada
O presidente da Assego, Subte-

nente Cláudio, juntamente com o 
seu diretor Sargento Wesley, esteve 
no dia  22 de setembro na Câmara 
dos Vereadores de Goianésia onde 
acompanhou a homenagem pres-
tada, com monção de aplausos, aos 
policiais militares que passaram 
para a reserva remunerada. Além 

disso, também receberam reconhe-
cimento pelos relevantes serviços 
prestados para a comunidade local. 
Os homenageados foram: Major 
Lázaro Romão de Souza, Subtenen-
te Vanderlice do Amaral, Segundo 
Sargento Valter Alves Ferreira e Ter-
ceiro Sargento Gilmar Pinto da Silva.

24-09-15

Alunos do EAC PMGO tem 
momento de confraternização 

no Clube da ASSEGO
O presidente da Assego, Subte-

nente Cláudio e demais diretores 

receberam no dia 24 de setembro a 
confraternização dos alunos e alunas 
do Estágio de Adaptação de Cabos 
(EAC) da Polícia Militar do Estado de 
Goiás, onde desfrutam das depen-
dências do Clube.

Vice-presidente da ASSEGO 
acompanha Solenidade de 

entrega de medalhas

O vice-presidente da Assego, 
Sgt Rui Felicidade, acompanhou 
na manhã no dia 22 de setembro a 
Solenidade de Entrega de Medalhas 
que aconteceu em frente à Praça da 
Matriz, em Aparecida de Goiânia. Fo-
ram entregues medalhas referentes 
ao tempo de serviço e outras para os 
policiais pertencentes ao 2º CRPM, 
8º BPM e 46º CIPM. na ocasião, o 
Comandante Geral da Polícia Militar 
de Goiás, Cel. Silvio Benedito Alves, 
lembrou sobre a importância deste 
momento para a ascensão da carreira 
destes militares e os relevantes servi-
ços das Entidades de Classe na luta 
pelos direitos.

22-09-15
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VISITAS E EVENTOS

Força Aérea Brasileira 
homenageia a ASSEGO

A Força Aérea Brasileira (FAB), 
através do 1º e 9º Grupamento de 
Aviação do Estado do Amazonas, 
comitiva chefiada pelo Capitão 
Benine, entregou ao presidente 
da Associação dos Subtenentes 
e Sargentos PM & BM de Goiás, 
Subtenente Cláudio e ao Diretor 
do hotel da Assego, Tenente Vic-
toy um certificado como gesto de 

26-10-15

Assego faz entrega 
de bebedouro ao CIT

O vice-presidente da Assego, Sgt 
Rui, juntamente com o diretor, Sgt 
Sérgio, esteve no dia 26 de outubro 
na base do Curso de Instrutor de 
Tiro (CIT), localizada na Academia da 
Polícia Militar de Goiás (APM), com o 
Major Wendel, para realizar a entrega 
de um bebedouro.

VISITAS E EVENTOS

24-09-15

ASSEGO conta com 
noite de Sarau

O Clube da Assego recebeu no 
dia 24 de setembro o Sarau Canto 
e Poesia com o cantor zardos e 
seus convidados, que proporcio-
naram aos associados e familiares 

uma noite de música e diversão. 
Canções da velha guarda foram 
lembradas, além de internacionais 
e dançantes.

25-09-15

Presidente da ASSEGO 
acompanha Formatura do EAS e 

EAC da PMGO
O presidente da Assego, Subte-

nente Cláudio, acompanhou no dia 
25 de setembro, a formatura dos 
alunos do Estágio de Adaptação de 
Sargentos (EAS) e Estágio de Adap-
tação de Cabos (EAC) da Polícia 

Militar de Goiás. na ocasião, também 
foram entregues certificados para os 
primeiros e segundos colocados das 
turmas. 

25-09-15

ASSEGO realiza comemoração 
de aniversariantes

no dia 25 de setembro, o pre-
sidente da Assego, Subtenente 
Cláudio, e seus Diretores parabe-
nizaram os colaboradores da Asso-
ciação que foram aniversariantes 
dos meses de julho, agosto e se-
tembro. O evento acontece a cada 
trimestre e  todos os participantes 
desfrutaram do café da manhã 

oferecido. Diretores, funcionários e 
associados manifestaram o seu voto 
de felicitação aos que completaram 
mais um ano de vida e deixaram men-
sagens positivas e de agradecimento 
pelos trabalhos desenvolvidos pela 
Entidade. 

05-10-15

08-10-15

Vice-presidente da ASSEGO acompanha abertura da Mostra Científica 
do CPMG Hugo de Carvalho Ramos

O vice-presidente da Assego, Sargento Rui Felicidade, representando o 
presidente, acompanhou no dia 08 de outubro, no Colégio da Polícia Militar 
hugo de Carvalho Ramos (CPMG/hCR) a solenidade de abertura da XI Mostra 
Científica e Cultural, com o tema “Consciência Cidadã: água, Energia e Lixo”.

Presidente da ASSEGO 
acompanha audiência pública 
com o tema Césio 137 e o Ato de 

Bravura dos Militares
O presidente da Assego, Sub-

tenente Luis Cláudio, participou 
da  Audiência Pública que levou o 
tema “Césio 137 e o Ato de Bravura 
dos Militares”, ocorrida dia 28 de 
setembro, na Assembleia Legisla-
tiva. Estiveram presentes diversos 
Policiais e Bombeiros Militares 
que trabalharam naquele que foi 
o maior acidente radioativo do 
país. Entre os assuntos tratados 
estavão as pensões aos militares 
que participaram e que contraíram 
doenças devido a radiação e, ainda, 
a reivindicação das promoções por 
ato de bravura.

28-09-15

09-10-15

11-10-15

Alegria, diversão e muitas 
surpresas no Dia das 
Crianças da ASSEGO

A Assego promoveu no dia 11 
de outubro a comemoração do Dia 
das Crianças. A festa contou com a 
presença de associados, convidados 
e visitantes de outros Estados. O dia 
foi cheio de surpresas, e os meninos 
e meninas que estiveram no Clube 

ganharam kit com doces, refrigerante, 
salgadinho e participaram do sorteio 
de vários brinquedos. Além disso, o 
pula-pula e o jogo de mesa fizeram a 
alegria da criançada!

13-10-15

Academia de Bombeiro Militar 
recebe presidente e diretores 

da ASSEGO
O presidente da Assego, ST 

Cláudio, acompanhado do vice
-presidente, SGT Rui e dos diretores 
SGT Wesley e SGT Sérgio, esteve no 
dia 13 de outubro na Academia de 
Bombeiros Militar, com os alunos 
do Curso de Aperfeiçoamento de 
Sargentos e Estágio de Adaptação 
de Sargentos (CAS e EAS).na oca-
sião, foi oferecido um café da ma-
nhã em parceria com o Banco Alfa 
e apresentadas também diversas 
iniciativas da Entidade e esclareci-
mento de assuntos de relevância 
para a Corporação.

agradecimento e parceria celebra-
da com a Associação na utilização 
do hotel da ASSEGO.

Crianças carentes contam com dia de recreação 
no Clube da ASSEGO

Cerca de 80 crianças do Instituto Evangélico Educacional Passo a Passo, 
localizado na Cidade Satélite São Luís, em Aparecida de Goiânia, estiveram 
no dia 09 de outubro no Clube da Assego, aproveitando o dia de lazer para 
brincar e refrescar nas piscinas.
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VISITAS E EVENTOS

11/12/15

ST Cláudio, participou da 
solenidade de formatura

no dia 11 de dezembro, o presi-
dente da Assego, ST Cláudio, parti-
cipou da solenidade de formatura 
do Curso de Aperfeiçoamento de 
Sargentos da Polícia Militar (PMGO), 
CAS 2015/2. na ocasião, o presidente 

14-01-16

Assego entrega doação de 
bebedouro para o Corpo de 

Guarda da SSP
O vice-presidente ASSEGO, SGT 

Rui e os diretores, ST Cardoso e SGT 
Sérgio, entregaram no dia 22 de janei-
ro um bebedouro para os associados 
do Corpo da Guarda da Secretaria de 
Segurança Pública, recebido pelos 
associados SGT Elveny Santiago e SGT 
Paulo César.

06/11/2015

ASSEGO prestigia 
formatura do CAS

O presidente da Assego, ST Cláu-
dio e demais diretores participaram, 
no dia 06 de novembro, de reunião 
com policiais militares do destaca-

mento de Ouro Verde, comandada 
pelo SGT Marcelo.

07-11-15

Policiais Militares de 
Itapuranga e região promovem 

confraternização de 
agradecimento a ASSEGO

Os Policiais Militares de Itapuran-
ga, em agradecimento a represen-
tatividade da Associação dos Sub-
tenentes e Sargentos, promoveram 
no dia 07 de novembro uma confra-
ternização, acompanhada de partida 
de futebol e um delicioso almoço. 
na oportunidade, novos filiados se 
juntaram a família ASSEGO. O pre-

sidente, Subtenente Cláudio muito 
emocionado com a homenagem, 
prometeu continuar trabalhando 
diuturnamente para que os direitos 
dos Policiais Militares, Bombeiros 
e Pensionistas sejam preservados, 
e finalizou lembrando que “juntos 
somos fortes”.

também recebeu uma homenagem 
dos formandos e deixou uma palavra 
de apoio e notícias relevantes para os 
mais de 100 alunos.

12-01-16

ASSEGO é homenageada no 
entorno do Distrito Federal

O Presidente da Associação dos 
Subtenentes e Sargentos PM&BM, 
Subtenente Cláudio, foi homenage-
ado no dia 12 de janeiro em soleni-
dade de apresentação dos 160 novos 
alunos soldados que serão formados 
na sede do 10º BPM sob o Comando 
do TenCel PM Dakson. na oportuni-

dade, o ST Cláudio agradeceu pelo 
honroso convite e ressaltou que luta 
incansavelmente em prol dos Policiais 
Militares, Bombeiros Militares, ativos, 
inativos e pensionistas.

Logo após, o presidente reuniu-
se com os subtenentes e sargentos 
associados para anunciar que ainda 
nesse mês, a ASSEGO distribuirá 
as apostilas para o curso prepara-
tório do ChOA/2016, anunciando 
também que não será candidato ao 

ChOA/2016 em decorrência do com-
promisso firmado com os associados 
no momento em que foi eleito para 
representá-los, “me abdico ao ChOA 
em prol de vocês, associados, que 
precisam da nossa representatividade 
em tempo integral”, ressaltou. Após 
seu discurso o presidente foi aplau-
dido pelos presentes.

14-01-16

ASSEGO HOMENAGEIA O 
SARGENTO MAIS ANTIGO DA PMGO

A Associação dos Subtenentes e 
Sargentos de Goiás (ASSEGO), através 
do Presidente Subtenente Claudio, 
homenageou na cidade de Luziânia o 
Sargento mais antigo da PMGO RG 920 
JOSÉ PESSOA DE MELO. Em seu discurso, 
o presidente agradeceu imensamente 
ao Sgt Pessoa pelo legado deixado na 
Corporação há mais de 60 anos.



36 O Elo


